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ВСТУП  

Актуальність теми. Глибокі суспільні перетворення, що останнім часом 

відбуваються в Україні, супроводжуються значними інституціональними 

змінами в системі публічного управління та його складовій – державне 

регулювання, зокрема в сфері цивільного захисту населення та територій. 

Тож одним із найбільш значущих для науки «Державне управління» 

теоретичних питань є формування механізмів публічного управління щодо 

формування та реалізації державної політики в сфері цивільного захисту.  

Сучасні соціологічні європейські опитування свідчать, що під час кризи існує 

правило «коли складно держава повинна бути близько».  Це зрозуміло, та за 

суттю є позитивним явищем, яке свідчить про те, що під час надзвичайних 

ситуацій люди насамперед мають надію на державний захист і допомогу, 

високоякісну медицину, освітньо-професійні заходи тощо.  

Отже, сучасні механізми державного управління цивільним захистом, мають 

бути орієнтовані на стимулювання антикризового розвитку з метою 

забезпечення суспільних потреб, посилення ділової активності населення, 

забезпечення необхідного рівня соціального захисту та рівня життя 

населення, збереження культурної й природної спадщини. У теоретичному 

плані це означає необхідність концептуальної зміни механізмів формування 

та реалізації політики цивільного захисту і потребу пошуку сучасних 

підходів щодо професійного виконання завдань державницького характеру в 

цій сфері. Одним із факторів, що впливає на ефективність вітчизняної 

системи державного управління, є професійна компетентність управлінських 

кадрів, зокрема в сфері цивільного захисту України. Дослідження проблем 

механізмів державного управління формуванням професійної компетентності 

кадрів є основою забезпечення якісного стану цивільного захисту та 

уникнення ризиків надзвичайних ситуацій.     

Недостатність проведених наукових досліджень аспектів формування та 

розвитку управлінських механізмів публічного управління в сфері цивільного 

захисту, професійної компетентності кадрів цієї сфери та наявність значних 
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недоліків у забезпеченні розвитку кадрового потенціалу системи державного 

управління сферою цивільного захисту зумовили вибір теми нашого 

дослідження: «КАДРОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ».  

Об’єкт дослідження – результативне публічне управління в системі 

цивільного захисту. 

Предмет дослідження – особистості керівників в процесі їх 

результативно-професійного росту в системі цивільного захисту.  

Мета дослідження встановити кадрові детермінанти результативного 

публічного управління в сфері цивільного захисту, в контексті 

вдосконалення їхніх функціонально-професійних складових. 

Завдання дослідження: 

1) здійснити теоретичний аналіз проблеми дипломного дослідження та 

з’ясувати стан її розробленості у науковій літературі;  

2) дослідити специфіку та кадрово-психологічні чинники службової 

діяльності керівників органів і підрозділів цивільного захисту; 

3) обґрунтувати умови формування особистості керівника у службовій 

діяльності та з’ясувати рівень їх адаптованості до неї шляхом урахування 

цілей, специфіки та змісту службових функцій, особистісного потенціалу;  

4) обґрунтувати кадрово-психологічні умови оптимізації формування 

результативного публічного управління в підрозділах цивільного захисту.   

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження застосовано 

комплекс теоретичних, емпіричних та статистичних методів. 

Теоретичне значення дослідження полягає у: теоретичному 

обґрунтуванні змісту, та концептуальному підході до формування й 

реалізації механізмів результативного публічного управління в сфері 

цивільного захисту, а саме в контексті функціонально-професійного аспекту 

підготовки управлінських кадрів для системи цивільного захисту України. 

Практичне значення дослідження полягає у безпосередньому 

впровадженні його результатів у кадрову практику, шляхом кадрово-  
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психологічної підготовки резерву кадрів на висунення до призначення на 

вищі посади в системі цивільного захисту. 

Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (68 

найменувань). Основний зміст роботи викладено на 110 сторінках. Робота 

містить 9 рисунків та 2 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 

1.1. Теоретичне визначення цивільного захисту в системі 

публічного управління. 

 

Загальнодержавним питанням в нашій країні є вдосконалення системи 

цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій і зниження 

масштабів матеріальних, соціальних та інших втрат від військових і інших 

дій на території України. Сьогодні, після шостого року військової агресії на 

землях України стало зрозумілим, що сталого розвитку України та її регіонів 

може бути досягнуто тільки шляхом реального удосконалення комплексної 

системи публічного управління в сфері цивільної безпеки та ліквідації 

катастрофічних наслідків таких дій з боку агресивних держав-сусідів, 

зокрема за допомогою вчасного та дієвого використання новітніх механізмів 

державного та публічного управління.  

Зазначимо, що вирішення наукової проблеми щодо визначення ризиків у 

сфері цивільного захисту знаходиться в площині міждисциплінарної науки 

«Публічне управління й адміністрування», зокрема такого її напрямку, як 

державне управління в сфері соціально-економічної безпеки України з точки 

зору цивільного захисту, системність якого (управління) безпосередньо 

пов’язана особливостями управління в означеній сфері. На наше 

переконання, має місце ланцюгова парадигмальність, яка полягає у такому: 

ефективність забезпечення системи національної та цивільної безпеки 

залежить від вчасності та результативності державного управління, 

реалізація якого вимагає обґрунтованого вибору необхідної концепції та 

стратегій, у тому числі щодо процесу формування комплексної системи 

публічного управління в сфері цивільного захисту.  
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Для реалізації нової стратегії сталого розвитку України та її регіонів, а 

також здійснення виваженого реформування системи публічного управління 

безпосередньо необхідна розробка моделей, методів (інструментів) і засобів 

прогнозування та попередження і, насамперед, тих, що пов’язані з 

оцінюванням ризику, здійснення превентивних заходів щодо попередження 

та забезпечення публічними інституціями готовності до реагування на 

ситуації в сфері цивільного захисту (далі по тексту - ЦЗ).  

Погоджуємося із В. Андроновим, С. Домбровською, С. Назаренко, О. 

Семків, О. Трушом та ін., що безпека населення та територій, тобто 

прийнятний рівень ЦЗ, безпеки населення, досягається шляхом управління 

природними ризиками (стихійними лихами) та техногенними (аваріями й 

катастрофами). З огляду на це можливо побудувати «дерево цілей» 

державного управління в сфері забезпечення цивільної безпеки, яке буде 

спрямоване на використання саме управлінської складової в сфері цивільного 

захисту (далі по тексту –ЦЗ) і безпеки людини. Довгострокові цілі такого 

державного управління в масштабі окремої країни визначаються на основі 

концепції сталого її розвитку (така стратегія в Україні була прийнята ще в 

2015 році), середньострокові цілі – на основі концепції прийнятного ризику, а 

короткострокові цілі – на основі концепції виправданого ризику. [10,61] 

В контексті теоретичних досліджень, група вчених – П. Волянський, В. 

Воротін, С. Домбровська, Є. Романенко, В. Садковий та ін. справедливо 

роблять висновок, що під ризиком цивільного захисту варто розуміти 

можливість небажаних наслідків від небезпечних процесів й явищ, а під 

техногенним – можливість небажаних наслідків від небезпечних техногенних 

явищ (аварій і катастроф на об'єктах техносфери), а також погіршення 

навколишнього природного середовища через промислові викиди в процесі 

господарської діяльності (що є сферою діяльності екологічної безпеки й 

охорони навколишнього природного середовища). [41,61] 
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Слід зауважити, що природні та техногенні проблеми в сфері цивільного 

захисту досліджують у межах технократичної концепції, представниками 

якої можна вважати М. Кулєшова, А. Коссе, А. Максимова, Д. 

Полковниченка, С. Пономаренка, О. Соболя та ін. Згідно із цією концепцією 

сам захист вимірюються імовірною величиною втрат за певний проміжок 

часу. Завчасне передбачення необхідності захисту, виявлення факторів, що 

впливають на сталий національний розвиток і окремих територій, вжиття 

заходів щодо зниження негативних наслідків з урахуванням ефективності 

заходів, що вживаються, становить об’єкт державного управління в сфері 

цивільного захисту. [60,61]. 

В узагальненому вигляді дефінітивне визначення управління в сфері 

цивільного захисту в системі публічного адміністрування, яке дають В. 

Воротін, М. Кулєшов, А. Коссе, А. Максимов, Д. Полковниченко, С. 

Пономаренко, О. Соболь та ін., включає таке: розробку й обґрунтування 

оптимальних і за необхідності оперативних програм діяльності, покликаних 

ефективно реалізовувати управлінські рішення в сфері забезпечення 

цивільного захисту та загальної соціально-економічної безпеки держави. 

Головний елемент цього виду діяльності – процес раціонального розподілу 

обмежених ресурсів на зниження різних видів захисту з метою досягнення 

такого рівня безпеки населення та навколишнього природного середовища, 

який тільки необхідний або можливий, з позиції дії економічних і соціальних 

чинників. Підґрунтя означеного процесу становить функція контролінгу, 

складовими якої є моніторинг стану цивільної безпеки й аналіз ризику 

виникнення проблем в цій сфері. [60] 

Варто зазначити, що деякі вчені (С. Андреєв, А. Білоусов, О. А. 

Мельниченко та ін. слушно пропонують також розглядати державне 

управління в сфері ЦЗ у межах  функцій контролінгу, але з уточненням, що 

таке управління сферою ЦЗ представляє собою цілеспрямовану діяльність 

щодо реалізації найкращого з можливих способів підвищення захисту до 
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рівня, який суспільство вважає прийнятним, виходячи з існуючих обмежень 

на ресурси та час. [8,61]  

Окрім того, для державного управління в сфері цивільного захисту також 

використовується підхід, заснований на суб'єктивних судженнях, який 

передбачає свідоме неврахування соціально-економічних аспектів, що в 

значній мірі визначають рівень безпеки особистості та суспільства. Разом із 

тим, практико орієнтований науковий підхід до прийняття управлінських 

рішень з метою забезпечення сталого розвитку суспільства та держави, тобто 

забезпечення безпеки людини і навколишнього його середовища в умовах 

підвищення якості життя кожного індивідуума, вимагає зваженого та 

неупередженого мислення, заснованого на кількісному аналізі ризику й 

наслідків від прийнятих подібних рішень. Ці рішення приймаються в межах 

системи державного управління цивільним захистом.  

Важливою складовою частиною соціального управління має стати 

система державного управління в сфері ЦЗ, як її ще називають М. 

Криштанович, Г. Ситник та ін., управління природною, техногенною та 

соціальною безпекою України, її регіонів і населення. [61]  

Відповідно до чинного законодавства держава – ключовий суб'єкт 

гарантування та підтримки цивільної безпеки за умов надзвичайних ситуацій. 

У силу цього, як такий суб’єкт, держава здійснює свої функції через систему 

органів, які відносяться до законодавчої, виконавчої та судової гілки влади, а 

також через громадські та інші об'єднання й організації, які виконують 

контрольно-наглядові функції, зокрема й моніторинг. Для їх здійснення 

громадські та інші об'єднання й організації, як важливі суб'єкти цивільного 

захисту та безпеки, мають відповідні права й обов'язки, необхідні для її 

забезпечення, які визначені постановою Кабінету Міністрів України             

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики». У продовження відзначимо, що інший бік реалізації цих 

правомочностей є пріоритети національних інтересів України, визначені в ст. 

6 Закону України «Про основи національної безпеки України». Також у 

http://zakon.rada.gov.ua/go/996-2010-п
http://zakon.rada.gov.ua/go/996-2010-п
http://zakon.rada.gov.ua/go/996-2010-п
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ньому закріплено, що забезпечення екологічно- і техногеннобезпечних умов 

життєдіяльності громадян і соціального розвитку передбачає збереження 

навколишнього природного середовища. [10,57,61] 

Запорукою ефективності державного управління в сфері ЦЗ є системність 

його формування та подальшої реалізації. Однак перед тим як детермінувати 

складові цієї системності, тобто від чого вона залежить, слід з початку дати 

визначення «системи».  

Вчений Л. Берталанфі запропонував таке визначення системи – це 

комплекс взаємодіючих й організованих у чітку ієрархічну структуру 

елементів, що перебувають у певних зв’язках один з одним і з зовнішнім 

середовищем [1]. Дане поняття й дотепер становить підґрунтя для 

використання його в межах права, економіки, державного управління, 

соціології тощо. Підтвердження цього служать наукові напрацювання  

В. Аверьянова, В. Бакуменко, В. Воротіна, Е. Єгорової, М. Кравчук, А. 

Кульмана, О. Лазора, В. Маліновського, О. Машкова, Т. Парсонса,  

Г. Попова, В. Сіренко, С. Серьогіної, А. Якимчук та ін.   

Безперечно, Л. Берталанфі у цьому визначенні зробив особливий акцент 

на синтетичності системи та світо буття і загальній її характеристиці. Разом 

із тим, він указав на універсальність і важливість забезпечення цілісності й 

ієрархічності під час функціонування системи, зокрема соціальної, адже 

поведінка і властивості цілого визначаються взаємодією його частин. Варто 

вказати, що цілісну систему формує сукупність компонентів, взаємний вплив 

яких зумовлює появу нових її якостей, що спочатку властиві лише окремим 

елементам системи, а потім усім. При цьому апріорі їй притаманний 

цілеспрямований процес самовідтворення та самовдосконалення, тому що 

функціонування цілісної системи вимагає належної організації її елементів, і 

сутність управління зводиться до вчасного обміну необхідною інформацією 

між ними, інформація виконує ролі об’єднуючого компоненту.  

Кожна система у своєму розвитку та функціонуванні повинна мати мету. 

Зважаючи на об’єкт нашого дослідження, варто більш детально зупинитися 
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на визначенні мети функціонування та можливо особливостей системи 

державного управління в сфері цивільного захисту.   

У цьому контексті деякі науковці (В. Лапін, Н. Малишева) наполягають  

на необхідності характеристики саме реалізації державної політики у 

сфері цивільного захисту, що спрямована на гарантування та підтримку 

безпеки й захист населення та територій від різноманітних негативних дій як 

у мирний час, так і в особливий військовий період, а також на допомогу 

іноземним державам в усуненні їх руйнівних наслідків згідно із положеннями 

міжнародних договорів, укладених Україною. [61] 

Розкриваючи цю думку Є. Осіпов, Р. Приходько, А. Ромін та ін., 

стверджують, що головна мета держави – це сфера ЦЗ і попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС), яка знаходить свою 

безпосередню реалізацію в межах діяльності Єдиної державної системи 

запобігання і ліквідації НС, захисту населення і територій від них. 

Прикметно, що ця діяльність охоплює, насамперед, виконання функції 

прогнозування, а вже потім заходів, пов’язаних із контролем і наглядом за 

небезпечними об'єктами в контексті цивільного захисту. Окрім того, 

важливими чинниками, які впливають на досягнення мети державного 

управління в цій сфері, є наявність чіткого плану дій, а також ресурсна, 

безпекова й інформаційна складова. [61,66] 

Зважаючи на викладене, можемо стверджувати, що забезпечення системи 

цивільного захисту в цілому є безпека сфер, галузей і об'єктів економіки та 

національного надбання держави від дії негативних наслідків. Така система є 

невід’ємною частиною державотворення та державної внутрішньої і 

зовнішньої політики, як найважливішої форми реалізації державного 

управління відповідними суб’єктами – органами державної влади й місцевого 

самоврядування за участі підприємств, організацій, установ і громадян. 

Упровадження же державної політики у сфері захисту населення і територій 

(забезпечення цивільної та соціально-економічної безпеки) охоплює таке: 

запобігання їх виникненню й адекватне реагування, базис якого становить 
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система вітчизняного та міжнародного законодавства, об’єднане в одне 

правове поле.  

Отже, з позиції системності запорукою дієвості здійснення державного 

управління в сфері цивільного захисту є таке:  

– система моніторингу, аналізу ризику і прогнозування надзвичайних 

ситуацій як основи діяльності щодо зниження ризиків;  

– система попередження та механізми державного регулювання ризиків;  

– система управління ЦЗ, включаючи оперативне реагування, технічні 

засоби і технології проведення аварійно-рятувальних робіт, першочергового 

життєзабезпечення і реабілітації постраждалого населення;  

– система підготовки керівного складу органів управління, фахівців і 

населення в області зниження ризиків. [61,66,67] 

Комплексно структура системи державного управління природними та 

техногенними ризиками в масштабі країни або на конкретній території 

включає такі основні елементи:  

– визначення рівня прийнятного ризику та побудова механізмів 

державного регулювання безпеки, виходячи з економічних і соціальних 

факторів;  

– моніторинг навколишнього природного середовища, аналіз ризику для 

життєдіяльності населення;  

– прийняття управлінських рішень щодо доцільності проведення заходів 

захисту;  

– раціональний розподіл коштів на превентивні заходи щодо зниження 

ризику;  

– здійснення  превентивних  заходів  щодо  зниження  ризику 

 та  

пом'якшення наслідків;  

– проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт. [66,67] 
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Відзначимо, що особливе місце серед виокремлених елементів системи 

державного управління в сфері цивільного захисту займає, зокрема аналіз. 

Він представляє собою ідентифікацію, оцінювання та прогноз сфери захисту.  

Аналіз сфери захисту зазвичай починається з її ідентифікації, тобто 

виявлення небезпек на певній території як факторів ризику в разі їх 

справдження (настання), заснованого на аналізі статистичних даних про 

небезпечні природні й техногенні явища та результати їх взаємодії з 

антропосферою – стихійні лиха, аварії і катастрофи, а також механізмів 

можливого впливу їх негативних факторів на різні групи населення в разі 

реалізації небезпек.  

Оцінювання рівня захисту полягає в його кількісному вимірі, тобто 

визначенні можливих наслідків від дії небезпек для різних груп населення. 

Метою оцінювання є зважування необхідності захисту та вироблення 

управлінських рішень, спрямованих на його підвищення. При цьому 

оцінюються витрати та прибуток від прийнятого управлінського рішення.  

Прогноз необхідного захисту – це його оцінювання на певний момент 

часу, але на перспективу (тобто в майбутньому) з урахуванням тенденцій 

зміни умов вияву проблем і реальних ризиків. [61] 

Щодо аналізу сфери ЦЗ для населення та територій, то він заснований на 

використанні різних концепцій, методів і методик, і відбувається за такою 

логічною схемою:   

- ідентифікація небезпек, моніторинг навколишнього середовища 

яке потребує захисту;  

- аналіз (оцінювання та прогноз) загроз;  

- аналіз уразливості територій;  

- аналіз ризику ЦЗ на території;  

- аналіз індивідуального ризику для населення;  

- порівняння його з прийнятним ризиком і прийняття рішення про 

доцільність проведення заходів із цивільного захисту;  
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- обґрунтування та реалізація раціональних заходів цивільного 

захисту;  

- підготовка сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних 

робіт; - створення необхідних резервів для пом'якшення наслідків щодо 

ЦЗ. [64] 

На сучасному етапі розвитку фундаментальної та прикладної науки 

запропоновані та застосовуються такі концепції аналізу системи управління в 

сфері ЦЗ, які можна експлікувати на реальну ситуацію та необхідність 

управлінських дій:  

– економічна концепція, у межах якої аналіз ризику розглядається як 

частина витратно-прибуткового дослідження. В останньому ризики 

розглядаються як можливі втрати, що виникають через настання тих або 

інших подій або дій. Кінцева мета полягає в розподілі ресурсів таким чином, 

щоб максимізувати їх корисність для суспільства;  

– технічна (технократична) концепція, заснована на аналізі відносних 

частот виникнення НС як способі визначення їх імовірностей. При 

застосуванні цієї концепції наявні статистичні дані узагальнюються та 

визначаються середні показники за масштабом і часом виникнення окремих 

ситуацій в сфері ЦЗ, а також їх вплив на населення;  

– психологічна концепція концентрується навколо досліджень 

міжіндивідуальних переваг щодо вірогідності з метою пояснити, чому люди 

реагують відповідно до їх сприйняття ризику, а не об'єктивного рівня ризиків 

або наукової їх оцінки;  

– соціальна (культурологічна) концепція заснована на соціальній 

інтерпретації небажаних наслідків з урахуванням групових цінностей і 

інтересів. Соціологічний аналіз ризику пов'язує судження в суспільстві щодо 

ризику з особистими або суспільними цінностями й інтересами. 

Культурологічний підхід передбачає, що наявні культурні прототипи 

визначають напрям думок окремих особистостей, соціально-економічних 

систем, змушуючи їх приймати одні цінності та відкидати інші.  
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Варто підкреслити, що в межах технократичної концепції після 

ідентифікації небезпек (виявлення принципово можливих ризиків) 

оцінюється їх рівень і наслідки, до яких вони можуть призвести, тобто 

ймовірність відповідних подій і пов'язаний з ними імовірний збиток. Для 

цього використовують методи оцінки ризику, які загалом діляться на 

феноменологічні, детерміновані й імовірнісні. [8].  

Таким чином, для своєчасного отримання достовірної інформації про стан 

навколишнього середовища та потенційно небезпечних об'єктів повинні бути 

здійснені такі заходи:   

- створений єдиний центр прийому й обробки інформації, що надходить 

від різних систем і органів виконавчої влади загальної та спеціальної 

компетенції;   

- постійно оновлювані відомчі системи спостереження за кількістю 

пунктів контролю та їх оснащення;   

- створені автоматизовані системи моніторингу та прогнозування, 

засновані на сучасних засобах дистанційного зондування, у тому числі 

повітряного та космічного базування;   

- створений банк даних про потенційно небезпечні виробництва та 

статистичних даних про проблеми в інтересах оцінки (прогнозу) стану ЦЗ;   

- розроблені й затверджені методики прогнозу виникнення та розвитку 

небезпечних природних і техногенних явищ. [8] 

Погоджуємось, що на регіональному управлінському рівні (в окремо 

взятих регіонах) утворюються регіональні системи моніторингу системи ЦЗ, 

які об'єднують відповідні регіональні підрозділи органів виконавчої влади 

спеціальної компетенції, тобто ті, що належать до єдиної системи державного 

управління ризиками їх виникнення [9]. Координацію діяльності таких 

регіональних систем здійснюють регіональні центри моніторингу, 

лабораторного контролю та прогнозування системи ЦЗ, надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру регіональних центрів ДСНС 

України.  Застосування відповідного інструментарію щодо реалізації системи 
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із зниження ризиків і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій 

відбувається в межах організаційно-інституційної складової, представленої 

структурними підрозділами Головних управлінь (Управлінь) Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (далі по тексту - ГУ ДСНС 

України). [9] 

Можна констатувати, що об'єктами національної безпеки, а також 

державного управління в сфері цивільного захисту  та ризиками виникнення  

НС є: по-перше, громадяни (їх права та свободи), по-друге, соціум (його 

морально-етичні, соціо-культурні, матеріальні й інтелектуальні цінності), по-

третє, навколишнє природне середовище, і, по-четверте, держава (її 

конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність).  

Запорукою ефективності державного управління ризиками виникнення 

НС є системність його формування та подальшої реалізації. Розкриваючи цю 

думку Є. Осіпов, Р. Приходько, А. Ромін та ін., стверджують, що головна 

мета держави – це попередження виникнення НС, яка знаходить свою 

безпосередню реалізацію в межах діяльності Єдиної державної системи 

запобігання і ліквідації НС, захисту населення і територій від них [64].  

Цікавим є той , що ця діяльність охоплює, насамперед, виконання функції 

прогнозування, а вже потім заходів, пов’язаних із контролем і наглядом за 

небезпечними об'єктами, функціонування яких може зумовити настання НС. 

Підціллю діяльності Єдиної державної системи запобігання і ліквідації НС є 

унеможливлення або зменшення розміру збитків від настання НС. [58].  

Так чи інакше досягнення означеної мети безпосередньо залежить від 

збалансованої й ефективної роботи всіх інституцій і суб’єктів, які беруть 

участь в усуненні наслідків дії НС. Окрім того, важливими чинниками, які 

впливають на досягнення мети державного управління ризиками виникнення 

НС, є наявність чіткого плану дій, а також ресурсна, безпекова й 

інформаційна складова [49].  

Зважаючи на викладене, можемо стверджувати, що забезпечення системи 

безпеки передбачає захист населення, сфер, галузей і об'єктів економіки та 
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національного надбання держави від дії негативних наслідків НС. Така 

система є невід’ємною частиною державотворення та державної внутрішньої 

і зовнішньої політики, як найважливішої форми реалізації державного 

управління відповідними суб’єктами – органами державної влади й місцевого 

самоврядування за участі підприємств, організацій, установ і громадян. 

Упровадження же державної політики у сфері захисту населення і територій 

(забезпечення цивільної та соціально-економічної безпеки) від НС охоплює 

таке: запобігання їх виникненню й адекватне реагування, базис якого 

становить система вітчизняного та міжнародного законодавства, об’єднане в 

одне правове поле.  

Отже, з позиції системності запорукою дієвості здійснення державного 

управління ризиками виникнення НС є таке:  

– система моніторингу, аналізу ризику і прогнозування надзвичайних 

ситуацій як основи діяльності щодо зниження ризиків НС;  

– система попередження НС і механізми державного регулювання  

ризиків;  

– система ліквідації НС, включаючи оперативне реагування на НС, 

технічні засоби і технології проведення аварійно-рятувальних робіт, 

першочергового життєзабезпечення і реабілітації постраждалого населення;  

– система підготовки керівного складу органів управління, фахівців і 

населення в області зниження ризиків і пом'якшення наслідків НС.  

Комплексно структура системи державного управління природними та 

техногенними ризиками в масштабі країни або на конкретній території,  

включає такі основні елементи:  

– визначення рівня прийнятного ризику і побудова механізмів 

державного регулювання безпеки, виходячи з економічних і соціальних 

факторів;  

– моніторинг навколишнього природного середовища, аналіз ризику для 

життєдіяльності населення і прогнозування НС;  
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– прийняття управлінських рішень щодо доцільності проведення заходів 

захисту;  

– раціональний розподіл коштів на превентивні заходи щодо зниження 

ризику і заходи щодо пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій 

– здійснення превентивних заходів щодо зниження ризику НС і 

пом'якшення наслідків;  

– проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт при НС 

ризиками виникнення НС [18; 21; 19,61].  

Так особливе місце серед виокремлених елементів системи державного 

управління природними та техногенними ризиками займає, зокрема аналіз. 

Він представляє собою ідентифікацію, оцінювання та прогноз ризику. 

Власне, дані дослідження, спрямовані на виявлення і кількісне визначення 

різних груп ризиків при здійсненні будь-яких видів діяльності, у т. ч. 

господарської.  

Аналіз ризику зазвичай починається з його ідентифікації, тобто 

виявлення небезпек на певній території як факторів ризику в разі їх 

справдження (настання), заснованого на аналізі статистичних даних про 

небезпечні природні й техногенні явища і результати їх взаємодії з 

антропосферою – стихійних лих, аварій і катастроф, а також механізмів 

можливого впливу їх негативних факторів на різні групи населення в разі 

реалізації небезпек.  

Феноменологічний метод базується на визначенні можливості протікання 

аварійних процесів, виходячи з результатів аналізу необхідних і достатніх 

умов, пов'язаних з реалізацією тих чи інших законів природи. Цей метод 

найбільш простий у застосуванні, але дає надійні результати, якщо 

інформація щодо стану протікання процесів функціонування аналізованого 

об’єкту така, що можна з упевненістю визначити стан його компонентів, як 

досліджуваної системи. Одразу підкреслимо, що феноменологічний метод 

краще підходить для порівняння запасів безпеки різних типів потенційно 

небезпечних об'єктів, але малопридатний для аналізу розгалужених 
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аварійних процесів, розвиток яких залежить від надійності тих чи інших 

частин об'єкта або (і) його засобів захисту. Феноменологічний метод 

відзначається емерджентністю, оскільки застосовується з урахуванням 

фундаментальних закономірностей, які на вітчизняних теренах в останні 

роки активно доповнюються в межах нового наукового напрямку – публічне 

управління й адміністрування у сфері безпеки ринку соціально-економічних 

послуг України з точки зору цивільного захисту (більш детально про це 

йдеться в наукових розробках В. Бондара,  

С. Домбровської, В. Коврегіна, С. Полторака, А. Роміна, В. Садкового та 

ін. [51].  

Детерміністський метод передбачає аналіз послідовності етапів розвитку 

аварій, починаючи від вихідної події через послідовність передбачуваних 

стадій відмов, деформацій і руйнування компонентів до усталеного кінцевого 

стану системи. Протікання аварійного процесу вивчається і передбачається за 

допомогою математичного моделювання, побудови імітаційних моделей і 

проведення складних розрахунків. Детерміністський підхід забезпечує 

наочність і психологічну прийнятність, так як дає можливість виявити 

основні фактори, що визначають хід процесу. До речі, в економічній науці 

цей підхід довгий час був основним при визначенні ступеня безпеки, зокрема 

енергетичної.  

Серед недоліків детерміністського методу можна виокремити такі:   

1) існує потенційна можливість випустити з поля зору ті процеси, що 

рідко настають, але важливі, оскільки можуть бути елементом ланцюга 

подій, аварій;  

2) для застосування цього методу необхідне проведення тестувань і 

складних, дорого вартісних експериментальних досліджень і розробка 

складних програм.  

Імовірнісний метод аналізу ризику передбачає як оцінювання ймовірності 

виникнення аварії, так і розрахунок відносних ймовірностей того чи іншого 

шляху розвитку подій (протікання процесів). При цьому аналізуються весь 
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спектр подій і відмов обладнання, обирається відповідний математичний 

апарат й оцінюється повна ймовірність аварій. Розрахункові математичні 

моделі за цього підходу, як правило, можна значно спростити, у порівнянні з 

детерміністськими схемами розрахунку. Основні обмеження імовірнісного 

аналізу ризику пов'язані з недостатністю відомостей щодо функцій розподілу 

параметрів, а також недостатньою статистикою щодо відмов устаткування. 

Крім того, застосування спрощених розрахункових схем знижує 

достовірність отриманих оцінок ризику для складних аварій. Проте 

імовірнісний метод наразі вважається одним з найбільш перспективних для 

застосування.  

Як зазначають О. Барило, С. Потеряйко, Р. Приходько, А. Титаренко, О. 

Ященко та ін. [18] заходи захисту здійснюються в межах єдиної державної 

системи попередження й усунення негативних наслідків дії НС за двома 

основними напрямками, а саме:  

– превентивні заходи щодо зниження ризиків і пом'якшення наслідків 

НС, які здійснюються завчасно;  

– заходи щодо пом'якшення (ліквідації) наслідків тих HC, що вже 

відбулися (екстрене реагування, тобто аварійно-рятувальні та інші 

невідкладні роботи, відновлювальні роботи, реабілітаційні заходи та 

відшкодування збитків.  

Для екстреного реагування, спрямованого на порятунок людей, не 

посилення наслідків НС, у межах єдиної державної системи попередження і 

дій у НС створюються, оснащуються, навчаються і підтримуються в 

готовності до негайних дій аварійно-рятувальні формування, розробляються 

плани заходів з евакуації населення і першочерговому життєзабезпечення 

населення постраждалих територій [20]. Для вирішення даного завдання 

створюються відповідні запаси матеріальних засобів і фінансових ресурсів, 

страхові фонди.  

Слід зазначити, що визначення та раціональність упровадження заходів, 

покликаних знизити природний і техногенний вплив ризиків до мінімально 
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можливого рівня, залежать від ряду моментів, а саме: які фактори 

зумовлюють виникнення ризику НС, види негативних подій, їх частота, сила 

дії, взаємне розташування джерел небезпеки й об'єктів впливу, наскільки 

захищені та вразливі об'єкти (джерела небезпеки) по відношенню до 

деструктивних факторів, а також обсягу витрат, які здійснюються на 

реалізацію заходів щодо зменшення негативного впливу окремих факторів 

тощо. Крім того, окремі небезпечні явища, потенційно небезпечні об'єкти 

порівнюються між собою за величиною індивідуального ризику, таким 

чином виявляються критичні ризики. При цьому варто зауважити, що 

необхідний обсяг заходів із захисту знаходиться у безпосередній залежності 

від того, у межах яких ресурсних обмежень він реалізується, на це, у свою 

чергу, випливає соціально-економічне становище країни або окремо взятого 

регіону.  

Для забезпечення ефективного державного управління системою щодо 

зниження ризиків і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій в цілому 

необхідно виділити в ній ряд підсистем, які можуть бути розглянуті з позиції 

їх статики та динаміки, складаючись при цьому в інтегральний механізм 

державного управління у досліджуваній сфері. На нашу думку, у вузькому 

значенні він представляє собою сукупність органів публічного управління, 

методів і засобів, за допомогою яких вони впливають (через заходи) на об'єкт 

державного управління для найбільш ефективного досягнення завдань, які 

становлять «дерево» (систему) цілей.  

На підставі такого визначення можемо видокремити такі основні 

елементи інтегрального механізму державного управління в сфері цивільного 

захисту, що варто віднести до керуючої його підсистеми, яка реалізує функції 

держави:  

– органи державного та регіонального управління (загальної та 

спеціальної компетенції);  

– кадрова складова (працівники підрозділів органів державного та 

регіонального управління);  
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– інформаційно-управлінська, зокрема інформаційно-аналітична 

складова (зв'язки, потоки, джерела тощо);  

– низка методів державного управління ризиком виникнення НС 

(правові, організаційні, економічні й інформаційні);  

– засоби, технології та інший допоміжний управлінський інструментарій, 

необхідний для управління ризиком виникнення НС. [21] 

Щодо методів державного управління ризиком виникнення надзвичайних 

ситуацій, то вони, на наш погляд, охоплюють таке:   

1) систему моніторингу довкілля;   

2) прогнозування та ліквідацію надзвичайних ситуацій на 

потенційно небезпечних промислових об’єктах та ін. [21,54]  

В загальній концепції системи заходів протидії надзвичайним ситуаціям 

пріоритет повинен бути наданий комплексу заходів, спрямованих на 

зниження ризику виникнення НС і пом'якшення їх наслідків. Він заснований 

на управлінні ризиками НС, яке неможливо без інформаційної підтримки 

підготовки та прийняття відповідних державно-управлінських рішень щодо 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Для державного 

управління ризиком виникнення НС має здійснюватися моніторинг стану 

природного середовища й об'єктів техносфери, аналіз ризику і прогнозування 

надзвичайних ситуацій.  

Відносно потенційно небезпечних об'єктів моніторинг як складова 

державного контролінгу представляє собою систематичний збір інформації, 

спостереження і безпосередньо аналіз стану функціонування об'єкту 

державного управління, що включає такі процедури, як оцінювання 

параметрів технологічного процесу на цих об'єктах-потенційних джерелах 

небезпеки, рівня викидів ними шкідливих речовин, стану навколишнього 

природного середовища на прилеглих до зазначених об'єктів територіях.  

Отримана інформація під час здійснення моніторингу щодо тих чи інших 

процесів і явищ служить основою для аналізу ризику і прогнозування. При 

цьому метою прогнозування надзвичайної ситуації, власне, ризику її 
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виникнення, є визначення часу виникнення НС, можливого місця, масштабу і 

наслідків для населення і навколишнього природного середовища.  

Існує значна кількість видів моніторингу як складової контролінгу, що 

розрізняються в залежності від джерел і чинників антропогенних впливів, 

ефекту, тобто реакції компонентів біосфери на ці дії, методів спостережень 

тощо. Відрізняють класифікацію видів моніторингу за такими ознаками: за 

відношенням до навколишнього природного середовища; залежно від 

негативних факторів, які спостерігаються; за цільовими функціями; за 

методичною базою.  

Отримана під час моніторингу аналітична інформація щодо місця 

виникнення і параметрів НС по каналах зв'язку в оперативному режимі має 

передаватися в Центр управління в кризових ситуаціях, що функціонує на 

загальнодержавному рівні, а також у ГУ ДСНС України та регіональні 

центри, створені при місцевих органах виконавчої влади загальної 

компетенції.  

Система моніторингу, лабораторного контролю та прогнозування 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру є важливою 

складовою системи державного управління ризиками виникнення НС – 

інформаційно-аналітичною, яка об'єднує зусилля функціональних і 

територіальних підсистем ДСНС України в частині прогнозування 

можливості виникнення надзвичайних ситуацій і їх соціально-економічних 

наслідків.[55].  

Для своєчасного отримання достовірної інформації про стан 

навколишнього природного середовища та потенційно небезпечних об'єктів 

повинні бути здійснені такі заходи: 

1) створений єдиний центр прийому й обробки інформації, що надходить 

від різних систем і органів виконавчої влади загальної та спеціальної 

компетенції;   

2) постійно оновлюванні відомчі системи спостереження за кількістю 

пунктів контролю та їх оснащення;   
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3) створені автоматизовані системи моніторингу та прогнозування, 

засновані на сучасних засобах дистанційного зондування, у тому числі 

повітряного і космічного базування;   

4) створений банк даних про потенційно небезпечні виробництва і 

статистичних даних про аварії на них в інтересах оцінки (прогнозу) ризику 

НС;   

5) розроблені й затверджені методики прогнозу виникнення та розвитку 

небезпечних природних і техногенних явищ.  

На регіональному рівні (в окремо взятих регіонах) утворюються 

регіональні системи моніторингу НС, які об'єднують відповідні регіональні 

підрозділи органів виконавчої влади спеціальної компетенції, тобто ті, що 

належать до єдиної системи державного управління ризиками їх виникнення. 

Координацію діяльності таких регіональних систем здійснюють регіональні 

центри моніторингу, лабораторного контролю та прогнозування 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру регіональних 

центрів ДСНС України.  Застосування відповідного інструментарію щодо 

реалізації системи із зниження ризиків і пом'якшення наслідків надзвичайних 

ситуацій у відбувається в межах організаційно-інституційної складової, 

представленої структурними підрозділами ГУ ДСНС України. З огляду на 

предмет нашого дослідження, відзначимо, що в рамках дисертаційної роботи 

вимагає детермінації й оцінювання діяльності органів публічного управління, 

що функціонують у сфері цивільного захисту, здійснюючи при цьому 

прогнозування ризиків виникнення НС, а також усунення їх негативних 

наслідків. Компаративний аналіз сучасного стану виконання цих функцій 

буде здійснено в межах наступних підрозділів дисертації.  

Підсумовуючи, зазначимо, що вирішення наукової проблеми щодо 

визначення ризику виникнення НС знаходиться в площині 

міждисциплінарної науки «Публічне управління й адміністрування», зокрема 

такого її напрямку, як державне управління у сфері соціально-економічної 

безпеки України з точки зору цивільного захисту, системність якого 
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(управління) безпосередньо пов’язана із урахуванням особливостей ризиків 

виникнення НС. На наше переконання, має місце ланцюгова 

парадигмальність, яка полягає у такому: ефективність забезпечення системи 

національної та цивільної безпеки залежить від вчасності та результативності 

державного управління ризиками виникнення НС, реалізація якого вимагає 

обґрунтованого вибору необхідної концепції, у тому числі щодо аналізу 

таких ризиків. [55,61] 

 

1.2. Сучасний стан і функціонально-структурна модель 

результативного публічного управління в сфері цивільного захисту. 

 

Перш ніж розпочати аналіз проблем управління в сфері цивільного захисту 

потрібно розглянути становище з виникненням НС в Україні загалом і в 

деяких регіонах зокрема.   

Згідно інформації, що була опублікована Інститутом ООН з навколишнього 

середовища та безпеки людини спільно з Німецьким союзом гуманітарних 

організацій Entwicklung Hilft, вони розрахували «світовий індекс ризиків» 

для 173 країн світу. Фахівці інституту ООН у Бонні зібрали статистику 

природних катастроф і техногенних аварій особливо великого масштабу за 

останні 30 років і склали індекс ризиків для більшості країн світу. Україна 

знаходиться в кінці списку – у неї 7,2% ризиків природних катастроф. Це 

більше, ніж в Естонії, Мальті та Ісландії. Але за індексом «вразливості», що 

враховує не тільки схильність країни до ризиків, але і здатність подолати 

наслідки катастроф і аварій, Україна стоїть на четвертому місці в Європі – 

майже 42%. [48].  

Потрібно відзначити, що проблема безпеки, пов'язана з захистом залишається 

актуальною для України, яка є індустріальною країною з достатньо високою 

щільністю населення в зонах розташування небезпечних об’єктів.  

Так протягом 2020 року в Україні зареєстровано 143 НС, що відповідно до 

Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 
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019:2010 [61] розподілилися на: техногенного характеру – 75; природного 

характеру – 56; соціального характеру – 12. Внаслідок цих НС загинуло 253 

особи (з них 34 дитини) та 854 – постраждало (з них 192 дитини). За 

масштабами НС розподілилися на: державного рівня – 1; регіонального рівня 

– 11; місцевого рівня – 58; об'єктового рівня – 73. У 2019 р. порівняно з 2018 

р. загальна кількість НС зменшилася на 32,5%, зареєстровано зменшення 

кількості загиблих і постраждалих у НС на 16% та майже 1% відповідно. 

Однак негативним фактором є збільшення на 41% обсягів прямих 

матеріальних збитків, завданих НС [65].  

За видами НС переважали пожежі (вибухи) та медико-біологічні НС (у  

т.ч. внаслідок інфекційних захворювань та отруєнь людей). Варто зазначити, 

що незважаючи на домінування НС унаслідок пожеж і вибухів, їх кількість 

порівняно із 2018 р. зменшилась на 26%. На 23% зменшилася кількість НС на 

транспорті, а серед особливостей року слід зазначити відсутність НС на 

системах життєзабезпечення. Зменшення кількості НС природного характеру 

сталося за рахунок суттєвого зменшення частки метеорологічних НС (на 

46%) та НС, унаслідок пожеж у природних екосистемах (на 87%) [65].  

Зменшення показників загальної кількості НС та їх складових свідчить про 

тенденції до зменшення рівня техногенної та природної небезпеки. Але, 

враховуючи збереження рівня наслідків від НС, необхідно зазначити, що 

рівень ризиків виникнення НС природного та техногенного характеру та 

ризиків збитків від них залишаються практично незмінними та досить 

високими для більшості регіонів України.  

За останні роки на території України склалася ситуація, яка має певні 

характерні ознаки, того, що збільшується кількість джерел загроз аварій і 

катастроф, наслідки яких можуть бути вельми серйозними. Відзначимо, що в 

Україні у даний час налічуються десятки тисяч ПНО. Серед них особливо 

слід виділити 5 атомних, 44 теплових електростанцій [66, с. 46], 

Дніпровський каскад ГЕС, газотранспортну систему України, що є другою в 

Європі і однією з найбільших у світі, її довжина 37,6 тис. км, а загальна 
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довжина газопроводів дорівнює 283,2 тис. км. Не можна повністю виключити 

те, що терористи можуть спробувати організувати атаку на будь-який ПНО. 

[14].  

В Україні знаходяться 1,3 тис. промислових об'єктів, на яких зберігається або 

використовується більше 440 тис. т. небезпечних речовин. За різнім оцінками 

на території щорічно створюється від 700 до 800 млн. т. відходів. Загальний 

обсяг накопичених відходів перевищує 35 млрд. т., в тому числі небезпечних 

– 1.6 млрд. т. Станом на 01.03.2020 р. на території України накопичено 19 

тис. т. хімічних засобів захисту рослин. Вони зосереджені на 109 складах 

центрального збереження і близько 5 тис. складах господарств різних форм 

власності. Лідерами серед регіонів за кількістю накопичених даних хімічних 

речовин є Сумська (2,4 тис. т.), Київська (1,9 тис. т., Кіровоградська (1,3 тис. 

т.), Запорізька (1,2 тис. т.) області. В Харківській області накопичено 759 т. 

некондиційних хімічних засобів захисту рослин або 4% від загальної 

кількості по Україні [65].  

У зв'язку з наявністю значної кількості джерел підвищеної небезпеки на 

території України, у даний час дуже актуальними стають питання, які 

пов'язані з виявленням ефективних шляхів і способів зниження шкоди від 

можливих аварій і катастроф з малою ймовірністю настання події, але 

великим можливим збитком.  

Для з'ясування того, які саме ОПН реєструються в Україні, був проведений 

аналіз об’єктів, представлених у Державному реєстрі за 2003-2020 pp. в 

найбільш потенційно небезпечних областях: Харківській, Донецькій, 

Запорізькій та Дніпропетровській. В цих областях знаходиться найбільша 

концентрація ОПН. Крім того, ці області характеризуються високим рівнем 

розвитку різноманітних напрямів промисловості. Аналіз проводився шляхом 

створення серії запитів до баз даних, які побудовані на основі інформації, яка 

міститься в Державному реєстрі ОПН [17].   
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Так ми можемо зазначити, що в проаналізованих областях України ОПН 

можуть бути представлені порядковою шкалою, вони відносяться до 1 або 2 

категорії небезпеки з домінуванням другої категорії.  

Отже, найбільша питома вага у загальній сукупності ОПН належить АЗК 

(автозаправні комплекси), що складає 68,85% від загальної кількості ОПН, на 

другому місці знаходяться склади хімічних матеріалів – 9,25 %, а на третьому 

нафтобази – 6,45 % відповідно.  

Переважаюча більшість зареєстрованих ОПН переважно представлені 

засобами заправки транспорту пальним (АЗС, АГЗС, АГНКС) і складають 

68,85% у загальній проаналізованій сукупності. Зареєстровані автозаправні 

станції, призначені для здійснення роздрібної торгівлі паливом, а також для 

заправки транспорту підприємств.  

У Державному реєстрі ОПН не виявлені греблі, будівлі гідроелектростанцій, 

водоскидні, водоспускні і водовипускові споруди, тунелі, канали, насосні 

станції, споруди, призначені для захисту від повеней, руйнувань берегів, 

спорудження (дамби), огороджувальні сховища рідких відходів промислових 

і сільськогосподарських організацій; пристрої від розмивів на каналах, а 

також інші споруди, призначені для використання водних ресурсів та 

запобігання негативному впливу вод і рідких відходів.   

Класи ОПН – перший і другий, але більшу частину за Державним реєстром 

об'єктів підвищеної небезпеки складають об’єкти 2 класу. Не вдалося 

виявити об’єкти 3 класу. Не цілком ясно, яким документом слід керуватися, 

щоб відносити, наприклад, до 1-4 класів водонапірні гідротехнічні споруди  

[38].  

Не простежується чіткої логіки в тому, чому промислові об'єкти з 

однаковими виробничими циклами можуть належати або не належати до 

об'єктів підвищеної небезпеки за певними ознаками. За результатами аналізу 

Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки не вдалося повністю 

виявити реальну ситуацію і отримати відповіді на багато питань, які 

стосуються цієї галузі. Спроби збагнути логічність Державного реєстру ОПН, 
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який веде Держгірпромнагляд, не мали успіху. Існує низка нерозв’язаних 

питань, пов'язаних з процесом віднесення об'єктів до класу небезпеки.   

Таким чином потрібно відзначити, що у зв'язку з загальними тенденціями 

зростання катастроф і аварій збільшенням розмірів збитків від них, будь-яка 

держава має бути завчасно підготовленою до найважчих сценаріїв 

виникнення та розвитку НС. Підкреслимо, що забезпечення умов для 

безпечної життєдіяльності населення, запобігання аваріям та техногенним 

катастрофам, попередження виникнення НС і, в першу чергу, пов'язаних з 

аваріями на ОПН, є одним з найважливіших завдань держави.  

У зв'язку з наявністю значної кількості джерел підвищеної небезпеки на 

території України, у даний час дуже актуальними стають питання, які 

пов'язані з виявленням ефективних шляхів і способів зниження шкоди від 

можливих аварій і катастроф з малою ймовірністю настання події, але 

великим можливим збитком.  

Потрібно відзначити, що в процесі небезпечних явищ, що відбуваються в 

природі, техносфері та суспільстві, формуються дестабілізуючі фактори, які, 

впливаючи на населення, об'єкти економіки, суспільство, державу, 

призводять до виникнення НС природного та техногенного характеру [61]  

Небезпечні природні явища можуть стати подіями, що ініціюють природні та 

техногенні НС. Цей збиток виражається через наслідки НС, що є результатом 

впливу вражаючих та інших факторів на людину, об'єкти економіки, 

соціальну сферу, навколишнє природне середовище, а також зміни 

обстановки, що відбулися внаслідок цього [15].   

Управління в сфері захисту від НС є слабо структурованим і формалізованим 

завданням, містить багато суперечливих цілей і критеріїв та вимагає способів 

вирішення завдань з нечіткими знаннями, цілями і даними. При їх вирішенні 

виникають серйозні невизначеності, пов'язані з недостатністю та нечіткістю 

знань про НС, неможливістю враховувати реакцію навколишнього 

середовища, а також невизначеності через нечітко визначені дані, критерії, 

цілі і т. п.  
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Характерною рисою НС як об'єкта управління є також наявність великої 

кількості зв’язків. На розвиток НС впливає одночасно безліч керованих 

величин та їх взаємозв'язків. Тому для управління в умовах НС проблема 

оптимізації зводиться до екстремізації функціоналу, що залежить одночасно 

від багатьох керованих величин у їх взаємозв'язку. При вирішенні завдань 

оптимізації управління складними системами з великою кількістю зв’язків 

виникає додаткова проблема великої розмірності.  

Існуючі системи управління в умовах НС, як і велика кількість систем 

керування складними об'єктами або процесами, мають яскраво виражений 

багаторівневий характер, кожен рівень системи функціонує за своїм керівним 

та нормативним документом. Наприклад, при ліквідації регіональної 

техногенної НС задіяні підсистеми управління в умовах НС регіонального та 

місцевого рівня, а також об'єкта економіки.  

Особливості протікання деяких видів швидкодіючих НС (наприклад, лісові 

пожежі) дозволяють виділити на території, на якій розвивається НС, окремі 

ситуаційні зони, в межах яких завдання управління і ліквідації наслідків НС 

можна вирішувати автономно [17].  

Таким чином, до основних специфічних особливостей НС як об'єкта 

управління можна віднести:  

- багатомірність, багаторівневість і наявність великої кількості зв’язків в 

процесах, що характеризують НС;  

- невизначеність параметрів розвитку НС, коли не відомі необхідні 

темпи ліквідації, необхідний обсяг ресурсів, рівень складності виконуваних 

робіт;  

- індивідуальний характер розвитку конкретної НС;  

- необхідність прийняття рішень у короткі терміни;  

- великий обсяг багатоаспектних даних і в той же час їх низька  

точність;  

- обмежені можливості проведення активних експериментів.  
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Системний аналіз НС як об'єкта управління дозволяє виділити такі основні 

проблеми в області управління в умовах НС:  

- необхідність забезпечення заданої  якості управління при 

неоднорідності і неструктурованості регульованих процесів;  

- процеси управління в НС характеризуються значною часткою 

невизначеності інформації;  

- в умовах швидкоплинних НС прийняття ефективних рішень необхідно 

здійснювати в умовах обмеженого часу і пропорційно темпам наростання 

загрози і вражаючих факторів;  

- вибір найбільш інформативних параметрів НС з усіх множин, 

допустимих для вимірювання параметрів стану.  

Для забезпечення адекватності моделей НС з описаними проблемами 

необхідно, щоб методи і засоби моделювання дозволяли:  

- відображати (фіксувати) слабо структуровані процеси розвитку НС і 

управління її ліквідацією;  

- враховувати та моделювати невизначеність інформації, ресурсів і 

причинно-наслідкових зв'язків між подіями;  

- синтезувати якісно і кількісно ефективні сценарії та алгоритми 

управління.  

Виникає ряд невирішених проблем, в тому числі і наукового характеру. 

Немає наукового опрацювання проблеми комплексного управління безпекою 

територій і населення, а відповідно немає і концепції цього управління.  

Немає методичної бази для визначення пріоритетів, градації небезпек і загроз 

за ступенями ризику, масштабами наслідків, імовірностей виникнення НС з 

урахуванням їх соціально-суспільної значущості. При відсутності пріоритету 

в роботі з протидії загрозам і небезпекам, ми будемо змушені боротися з 

другорядними проблемами.   

В коло невирішених проблем входять також питання розробки механізмів 

управління ризиками НС, визначення оптимального складу необхідних сил і 
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засобів, обсягів резервів фінансових і матеріальних ресурсів готовності 

регіону до НС і т. д.  

Окремо слід зупинитися на проблемі управління ризиками НС. На сьогодні в 

ДСНС України це одна із самих популярних наукових ідей. Вона активно 

розробляється науковими інститутами. Але наукові розробки в області 

управління ризиками НС поки ще далекі від практики, від життя.   

Говорячи про нові підходи, на сьогоднішній день актуальною є необхідність 

розробки науково обґрунтованої офіційно прийнятої статистики НС. В даний 

час дані по одним і тим же НС в різних відомствах кардинально не сходяться. 

Ці дані часто носять суб'єктивний, відомчо зацікавлений, кон’юнктурний 

характер. Зроблені на основі цих даних висновки щодо тенденцій суттєво 

відрізняються від висновків міжнародних експертів.  

Таким чином даний час ще не розроблені науково обґрунтовані методи 

вирішення названих завдань управління, а традиційні методи управління для 

таких завдань малопридатні. Тому найважливішими проблемами в сфері 

управління в умовах НС є розробка теорії і технології прийняття рішень в 

умовах НС та створення інформаційних систем їх підтримки. Об'єктивна 

складність НС як об'єкта управління робить необхідним використання 

широкого спектра математичних моделей, побудованих з використанням 

різного математичного апарату і різної інформаційної бази в складі єдиної 

інформаційної системи підтримки прийняття рішень в умовах НС.  

Під інформаційною підтримкою в умовах НС розуміється надання особі, що 

приймає рішення, вичерпної інформації про стан розвитку НС в наступних 

аспектах:  

- обстановка в зоні НС (географічно прив'язана схема (карта) із 

зазначенням масштабів вражаючих факторів НС, залучуваних ресурсів і 

захищених об'єктів);  

- відомості про об`єкти, які знаходяться в зоні НС;  

- дані про доступні ресурси для ліквідації наслідків НС;  

- прогнозні оцінки розвитку НС;  
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- проекти ліквідаційних рішень з прогнозами втрат у разі їх реалізації.  

Таким чином, інформаційна підтримка реалізується за двома основними 

напрямами – забезпечення осіб, що приймають управлінські рішення 

атрибутивними даними про різні об'єкти та реалізації інтелектуальної 

взаємодії з виданням проектів рішень. Перший напрямок являє собою добре 

розроблені завдання забезпечення доступу користувачів до структурованих 

даних, що реалізовані в даний час у вигляді різноманітних автоматизованих 

інформаційних систем. Другий напрям передбачає розробку і реалізацію 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень.  

Особливість практичних завдань, якими є завдання управління в умовах НС, 

полягає в тому, що, як правило, при «прозорій» загальній постановці, вони 

включають в якості під задач, які вимагають залучення різних методів і 

комп'ютерних технологій: наприклад, реалізації чисельних методів, 

поєднання їх з використанням експертних систем і застосуванням 

спеціальних технологій обробки просторової інформації та геоінформаційних 

систем. Ця теза підтверджується і світовим досвідом у створенні систем 

підтримки рішень з НС. Переваги, які можна отримати від використання 

технологій систем підтримки прийняття рішень, можна сформулювати як 

ефективну підтримку процесу прийняття рішень на різних етапах аналізу і 

формування управлінських рішень в умовах НС, а саме:  

1) інформаційно-координуючі функції;  

2) допомога у формуванні та виборі ефективних рішень;  

3) можливість за рахунок використання моделей представлення знань 

максимально економити час прийняття рішень. [17] 

Прийняття екстрених заходів, швидкий розрахунок можливих наслідків 

аварії, організація своєчасного оповіщення та евакуації персоналу та 

населення, які потрапляють у зону можливого ураження, розрахунок 

використання наявних можливостей аварійно-рятувальних формувань, а при 

їх нестачі обґрунтоване залучення додаткових формувань - ці складні 

завдання в умовах підвищеної відповідальності, що вимагають максимально 
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швидкого вирішення, можуть бути ефективно вирішені з допомогою системи 

підтримки прийняття рішення в умовах НС.  

Таким чином, створення системи підтримки прийняття рішення в умовах НС, 

що забезпечує ефективну організацію управлінської діяльності в області НС, 

є актуальною задачею.  

Стосовно до процесів управління в умовах НС у процесі прийняття рішень 

можуть бути виділені наступні послідовні стадії:  

- виявлення, оцінка та прогнозування розвитку НС, факторів впливу НС 

на людину і навколишнє середовище;  

- організація і здійснення контролю, у тому числі за параметрами 

вражаючих факторів НС, а також локалізації дії вражаючих факторів НС;  

- вироблення і прийняття управлінських рішень по локалізації НС, 

запобігання дії небезпечних факторів впливу НС, а у випадку розвитку НС, 

недопущення і максимально можливого ослаблення впливу цих факторів на 

людину і навколишнє середовище, а також ліквідації наслідків і 

відшкодування завданих збитків;  

- доведення завдань до аварійних підрозділів, що залучаються для 

реалізації прийнятих рішень, інформування населення та громадськості про 

аварійну обстановку і вжиті заходи щодо забезпечення безпеки;   

- керівництво і координація дій державних та відомчих структур усіх 

рівнів по локалізації та запобігання розвитку НС, максимальному зниженню 

збитку, ліквідації наслідків у відповідності з прийнятими управлінськими 

рішеннями і планами взаємодії;  

- кадровий аспект при призначенні того чи іншого керівника, його статус 

можливість прийняття швидких управлінських рішень підчас НС. 

Відмінною особливістю процесів прийняття рішень в умовах НС є циклічний 

характер залежності між етапами, обумовлений необхідністю уточнення і 

коригування даних після виконання певних процедур і повернення до робіт 

на попередній етап. [17,] 
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Удосконалення державної діяльності у сфері захисту від природних та 

техногенних катастроф стає все більш актуальним завданням спеціальних 

державних інститутів у всіх країнах світу і в Україні зокрема.  

Відомо, що певним видам катастроф запобігти неможливо, тому боротьба за 

зменшення збитків від них стає важливим елементом державної політики.   

У цьому зв'язку варто звернути увагу на недоліки і суперечності законодавчої 

бази і прийнятих підзаконних актів у сфері запобігання і вирішення НС, які 

відмічені фахівцями в Україні. Так, О Труш відзначає цілу мережу 

суперечностей у правовому регулюванні, пов'язаному з організацією 

діяльності в умовах НС в Україні [16].  

При цьому слід зазначити, що з органами управління у Єдиній державній 

системі цивільного захисту також існують непорозуміння.  

Такі суперечності підзаконних актів центральних органів влади із законами 

України не додають їм авторитету і викликають непорозуміння зі створенням 

підзаконних актів регіонального та місцевого рівнів.  

Аналіз розвитку нормативно-правового забезпечення державного управління 

ризиками НС техногенного та природного характеру доводить необхідність 

подальшого її удосконалення за наступними напрямками:  

- приведення у відповідність до сучасних вимог убезпечення 

населення і територій існуючої бази нормативно-правового забезпечення 

управління ризиками НС техногенного та природного характеру щодо 

функціонування органів виконавчої влади;  

- впровадження програм із запобігання НС техногенного та 

природного характеру та підвищення стійкості функціонування об’єктів 

господарювання;  

- удосконалення системи управління, інформації, оповіщення і 

зв’язку в сфері державного управління ризиками НС техногенного та 

природного характеру та питань підготовки населення до дій у НС;   

- поглиблення міжнародного співробітництва у сфері управління 

ризиками НС техногенного та природного характеру, спрямованого на 
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організацію заходів міжнародного співробітництва України, подолання 

наслідків радіаційних катастроф, організації гуманітарної допомоги, а також 

організації евакуації громадян України із зарубіжних країн у разі виникнення 

на їх території НС.  

Інший фактор призначення на керівні посади осіб, які не мають відповідної 

підготовки та не зацікавленні в прийнятті управлінських рішень. 

Найважливіша роль у боротьбі за зменшення збитків від НС відводиться 

оперативним діям аварійно-рятувальних формувань при проведенні аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт.  

В даний час на території України створено аварійно-рятувальні формування 

та органи управління ними. Чисельність цих формувань знаходиться в межах 

від декількох десятків до декількох сотень професійних рятувальників. 

Порівняння показників кількісного стану існуючих відомчих аварійно-

рятувальних сил, ступеня їх участі у проведенні аварійно-рятувальних робіт 

та виконаних обсягів цих робіт показує, що загальна ефективність 

застосування цих сил не цілком відповідає їх можливостям. [] 

Основними причинами такого стану справ є:  

- відсутність єдиного органу управління основним складом 

аварійно-рятувальних сил;  

- недосконалість існуючої нормативної правової бази, що 

регламентує діяльність відомчих аварійно-рятувальних формувань;  

- вузька спеціалізація більшості аварійно-рятувальних формувань, 

що не дозволяє їм без додаткової підготовки самостійно брати участь в 

аварійнорятувальних та інших невідкладних роботах, що не відповідають їх 

профілю;  

- відсутність єдиного інформаційного поля;  

- відсутність необхідного уніфікованого обладнання, інструментів 

і спеціальної техніки, що робить переважну кількість аварійно-рятувальних 

формувань безпорадними при залученні їх до аварійно-рятувальних робіт, що 

вимагають швидкого і кваліфікованого виконання;  
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- проблеми в координації міжвідомчих сил, пов'язані, перш всього, 

з відомчими амбіціями і суб'єктивними факторами.  

- низьким рівнем керівного складу до прийняття самостійних 

рішень, кадрового підбору та призначення на керівні посади. 

Об'єднання відомчих аварійно-рятувальних формувань в рамках Єдиної 

державної системи цивільного захисту Єдиній державній системі цивільного 

захисту, створення державного органу виконавчої влади (Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій) і наділення її повноваженнями 

координатора в питаннях захисту населення при НС дозволило збільшити 

можливості оперативного реагування, але далеко не вичерпало їх. Разом з 

тим, ефективність діяльності значної частини аварійно-рятувальних 

формувань, які за своїм функціональним завданням в якійсь мірі дублюють 

один одного, може бути багаторазово збільшена за рахунок усунення 

відомчої роз'єднаності, створення багатопрофільних рятувальних формувань, 

здатних адекватно реагувати на переважну кількість НС, незалежно від 

природи їх виникнення.  

Створення гнучкої і менш витратної системи управління за рахунок ліквідації 

проміжних вертикальних ланок могло б значно підвищити оперативність 

управління аварійно-рятувальними формуваннями та істотно полегшити 

процес проведення аварійно-рятувальних робіт в рамках Єдиної державної 

системи цивільного захисту. [16] 

 Аналіз досвіду ліквідації НС дозволив виявити і класифікувати основні 

проблеми, що виникають при управлінні в умовах НС:  

- малий резерв часу на прийняття керуючих рішень;  

- недостатня кількість в перші моменти виникнення і розвитку НС 

достовірної і повної інформації про її причини, масштаби та розвитку і, як 

наслідок цього, неточна оцінка обстановки і малоефективне планування 

заходів по ліквідації;  

- недостатня кваліфікація осіб, відповідальних за прийняття 

ліквідаційних рішень, що проявляється в розробці і реалізації 
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малоефективних планів реагування і, в кінцевому рахунку, призводить до 

уповільнення темпів ліквідації НС і зростанням втрат;  

- багаторівнева структура сил і засобів ліквідації НС, що постійно 

змінюється, різноманіття сил, засобів і ресурсів, які використовуються для 

ліквідації наслідків НС, і, як наслідок цього, труднощі в досягненні 

оптимального керування силами, засобами і ресурсами;  

- невідповідність і неточність використовуваних моделей розвитку 

НС;  

- неефективна координація між силами і засобами, які беруть 

участь у ліквідації НС, що також призводить до зростання втрат;  

- психологічний чинник, що виявляється у зниженні ефективності 

рішень, прийнятих в умовах стресу, високої відповідальності і 

безпосередньої небезпеки для життя.  

Гостро стоїть проблема вдосконалення управління на основі застосування 

інформаційно-аналітичної системи  як інструменту прийняття рішень 

регіональними й центральними органами управління, що забезпечує 

оперативне й ефективне управління процесами ліквідації наслідків НС у 

регіоні.  

Сучасний рівень природно-техногенної безпеки України значною мірою 

зумовлений надмірними техногенними навантаженнями на природне 

середовище. Поєднання факторів техногенної та природної небезпеки значно 

збільшує ризики виникнення НС та посилює їхні негативні наслідки. 

Техногенна перенасиченість території України ПНО, близькість території 

країни до ПНО сусідніх держав збільшують схильність техногенної сфери та 

суб’єктів господарської діяльності до уразливості як від техногенних 

факторів, так і техногенних аварій, зумовлених природними чинниками.  

Основними напрямами превентивної діяльності щодо запобігання 

виникнення НС техногенного походження є: контроль за станом і 

функціонуванням ПНО; моніторинг природного середовища; прогнозування 

можливості виникнення НС, яким можна запобігти; передбачення завчасної 



 43 

розробки варіантів проведення рятувальних, евакуаційних та 

відновлювальних робіт при аваріях на ПНО. 

Основним напрямком забезпечення превентивної діяльності щодо 

запобігання виявлення НС є: узгоджені управлінськи рішення, адаптація 

керівних документів до умов сьогодення, прийняття та адаптація керівного 

складу до умов службової діяльності, вивчення рівня підготовки кадрів до 

призначення їх на керівні посади в системі ДСНС України, адаптація 

керівників структурних підрозділів до дій за призначенням в різних умовах 

служби, створення психологічного профіля керівника підрозділу який би 

відповідав умовам публічного управління, мав насамперед необхідні знання 

та навички. 

1.3. Кадрово-психологічні аспекти результативного публічного 

управління в сфері цивільного захисту 

Взаємодія, взаємозв’язок предметів та явищ є однією з 

фундаментальних властивостей світу. Тому адаптація як істотний компонент 

взаємодії живих організмів і систем є одним із наріжних наукових концептів, 

який використовується для розуміння перебігу процесів на всіх рівнях 

існування живої матерії.  

Поняття "адаптація" (від лат. "adaptatio" – пристосування) був введений 

у науковий обіг у середині ХІХ століття в біології, де ним було позначено 

явище зміни чутливості аналізаторів внаслідок пристосування органів чуття 

до дії різних подразників. Проблема пристосованості як біологічної якості 

живої істоти розглядається вченими, починаючи з Аристотеля, Ламарка, 

Дарвіна, які аналізували адаптацію у площині інших властивостей життя. 

"Сутність життя та джерело його розвитку визначаються його внутрішніми 

суперечностями, єдністю та боротьбою таких протилежностей, як усталеність 

і мінливість, асиміляція та дисиміляція. Адаптація виступає мірою єдності 

цих протилежностей, результатом і засобом розв’язання внутрішніх та 

зовнішніх суперечностей життя, а тим самим і однією з універсальних 

іманентних його властивостей" [28, с.17]. 
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К. Бернар вперше ввів у науковий обіг уявлення про адаптацію у 

рамках своєї концепції про сталість внутрішнього середовища, яка була 

розвинута У. Кеноном [33]. Останній для позначення сталості внутрішнього 

середовища використав термін "гомеостаз", під яким розуміється процес 

зберігання рівноваги організму у відповідь на негативний вплив середовища, 

що досягається у процесі адаптації та під час взаємодії організму та 

середовища. Адаптивна сутність гомеостазу при цьому розглядалася 

одночасно і як внутрішній стан, і як взаємини в системі "організм – 

середовище". За цією теорією, процес адаптації реалізується що разу, коли в 

системі виникають значущі зміни, що забезпечують формування нового 

гомеостатичного стану як стану максимальної ефективності фізіологічних 

функцій і поведінкових реакцій [31, с. 3]. 

У біології адаптація означає гомеостатичну здатність організму 

пристосовування до умов свого існування, що виявляє здатність рослин і 

тварин протягом тривалих періодів часу реагувати пристосувальним чином 

до навколишніх умов через постійні зміни, засновані на подразливості, а 

також шляхом тривалого процесу мутації або природного відбору. 

Подальший розвиток науки виявив багатоаспектність феномену 

адаптації, який вийшов за межі загальної біології та почав вивчатися у 

медицині й фізіології, де категорія адаптації увійшла у пояснювальну модель 

пристосованості будови та функцій організму та його елементів до умов 

змінюваного середовища [26]. Так, адаптація почала розумітись як загальна 

реакція всього організму на зміни навколишнього середовища за допомогою 

фізіологічних систем організму (нервової у І.М. Сєченова, І. П. Павлова, 

ендокринної у Г.Сельє; статевої у З. Фрейда; генетичної у Е. Майера; 

функціонально-системної у П.К. Анохіна), або як вияв специфічної, суто 

фізіологічної адаптаційної реакції, що характеризується лише змінами 

чутливості певного органу. Психофізіологічні дослідження механізмів 

адаптації розглядались з позицій функціональних порушень нервової та 

серцево-судинної систем [26].  
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Багатоаспектність поняття "адаптація", його міжпредметне 

використання призвело до того, що серед науковців немає єдиної думки 

щодо його сутності. Так, одні автори називають адаптацію процесом 

"вживання", "звикання" та "інтеграцією" у навколишнє середовище, а інші, 

навпаки, – певним "бар’єром", що виникає в індивідів у нових для них 

умовах існування. 

Науковці виділяють різні рівні адаптації, залежно від того, який аспект 

у системі "організм – середовище" розглядається (субклітинний, клітинний, 

тканинний, окремого органа; окремої системи органів; цілісного організму; 

груповий; популяційний; видовий; біогенетичний; екосферний [46]), а також 

різні аспекти аналізу процесу адаптації – статичний (відображає властивість 

(стан) біосистеми, її стійкість до умов середовища як рівень її адаптованості) 

та динамічний (відображає процес, динаміку пристосування біосистеми до 

умов середовища, що змінюються) [42]. 

Отже, проблема адаптації так чи інакше розглядається у сфері багатьох 

концепцій, серед яких найважливішими є гомеостатична, стресова, 

психосоматична та концепція функціональної системи П.К. Анохіна [5]. При 

цьому виділяють три головні сфери дослідження феномену адаптації: 

клініко-психологічні дослідження (пов’язані з вивченням впливу 

стресогенних подій на психосоматичний стан суб’єкта); фізіологічні й 

гігієнічні (де досліджується реакція окремих органів і систем органів на 

робоче навантаження чи на несприятливі умови діяльності); дослідження 

психічних і функціональних станів людини в трудовій діяльності [32, 7]. 

У плані керування функціями організму адаптаційні процеси 

спрямовані на підтримання гомеостатичної рівноваги в його межах, а також 

рівноваги між організмом і середовищем. Ці процеси забезпечують не тільки 

самозбереження функціонального рівня самоврегульованої системи 

організму в адекватних і неадекватних умовах середовища, а й здійснюють 

вибір функціональної стратегії, що забезпечує виконання адаптивної мети 

[23, с. 28]. 
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Загалом, адаптацію у плані пояснювальної моделі поведінки живих 

систем можна аналізувати за чотирма напрямами, залежно від таких різних 

вихідних критеріїв: термодинамічних, кібернетичних, біологічних, 

фізіологічних [31, с. 16-17]. При цьому основним результатом адаптації 

вважається врівноваження організму за рахунок набуття ним нової системної 

якості [5, с. 47].  

У плані умов забезпечення адаптації можна виділити такі її види: 

успадкована і набута, індивідуальна і популяційна, універсальна і 

спеціалізована, внутрішня і зовнішня, умовна і безумовна, потенційна й 

актуальна, нормальна і стресова та ін. 31, с. 35-36]. 

У площині аналізу людини можна говорити про цілісну систему її 

адаптації, яка включає взаємозв’язки між людиною, її психікою, суспільною 

свідомістю, виробничими та економічними відносинами, географічним 

середовищем. Це дає змогу розрізняти такі категорії: "адаптивна система" 

(характеризує всі типи складних систем, що самоналаштовуються); 

"адаптована система" (характеризує тільки ті біологічні й соціальні системи, 

які включаються у процес адаптації); "адаптаційна система" (підсистема 

біологічних і соціальних систем); "адаптивована система" (характеризує стан 

спрямованості на досягнення цього стану адаптивної системи) [46, с. 31-33]. 

М.С. Корольчук вважає, що адаптація - це активна цілісно-системна 

відповідь функцій організму, спрямована на підтримку стану гомеостазу та 

створення адекватної врегульованої програми – відповіді з мінімальними 

реакціями на динамічні умови життєдіяльності, в основі якої лежать п’ять 

базових компонентів – енергетичний (забезпечує енергетику організму і 

включає великий набір вегетативних реакцій), сенсорний (забезпечує аналіз 

зовнішнього і внутрішнього середовища, кодування інформації в 

послідовність нервових імпульсів), операційний (забезпечує фільтрацію, 

селекцію й перероблення інформації та вироблення на його основі рішення), 

ефекторний (здійснює реалізацію рішення) та активаційний (визначає рівень 

відповіді організму, мобілізацію елементів, що включаються в програму) [5, 
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с. 209].  

С.О. Шапкін виділяє чотири компоненти адаптації: активаційний 

(органічні й функціональні витрати, спрямовані на досягнення значущих для 

суб’єкта цілей); когнітивний (перебудова когнітивних процесів, спрямованих 

на вироблення найбільш ефективних способів переробки інформації, без яких 

ефективна адаптація неможлива); емоційний (визначається динамікою 

емоційних переживань, що є суб’єктивними індикаторами ефективності 

процесу адаптації); мотиваційно-вольовий (забезпечує координацію всіх 

інших компонентів і напрямів реалізації значущих для суб’єкта цілей, що 

надає процесу адаптації безперервності та стійкості) [32, с. 137].  

Переважна більшість зарубіжних науковців-психологів, обґрунтовуючи 

природу адаптації людини, зазвичай залучають до пояснювальної моделі 

процесу адаптації інтеріоризовані чинники її поведінки. Тому важливим тут є 

психологічний напрям, який у ролі головного чинника людської поведінки 

розглядає зовнішнє оточення. Йдеться про навчально – біхевіоральну теорію 

особистості та концепцію оперантного навчання, фундатором яких є відомий 

теоретик та експериментатор Б. Скінер. Основне поняття, на якому базується 

його вчення, це – “оперантна поведінка”, що реалізується у реакціях, котрі 

вільно проявляються організмом, визначаються і контролюються 

результатом. Відповідно, психологічний аспект процесу адаптації 

особистості тут можна відобразити за допомогою такої формули: оперантна 

реакція – стимули – підкріплення. Отже, дослідження адаптованості у цій 

концепції пов’язується з позитивним результатом оперантної реакції, а 

неадаптованість – з негативним стимулом і підкріпленням [34].  

Узагальнення теоретичних положень щодо адаптованості-

неадаптованості представників когнітивної психології дає змогу відобразити 

сутнісний психологічний зміст процесу адаптації особистості за такою 

формулою: когнітивний дисонанс – дискомфорт – реакція пристосування. 

Якщо в процесі життєвої взаємодії із середовищем особистість натрапляє на 

інформацію, що суперечить її психологічним установкам і ціннісним 
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орієнтаціям, то виникає неузгодження між змістовим компонентом установки 

та образом ідеальної ситуації. Це розходження-розрив переживається як стан 

дискомфорту, загроза чи небезпека, що й стимулює особистість до активного 

пошуку можливостей зменшення і перспектив зняття когнітивного 

дисонансу.  

Серед зарубіжних науковців наявні чималі розбіжності як у поглядах 

на природу адаптації людини, так і в тлумаченні психологічного змісту 

адаптаційного процесу особистості, зокрема, тут обґрунтовуються переважно 

два рівні (чи стани) адаптації: адаптованість-неадаптованість і визначається 

їх сутність, базуючись на теоретико-методологічних засадах власного 

підходу до інтерпретації психологічної організації внутрішнього світу 

людини.  

Теоретичний аналіз моделей адаптації дає змогу зробити висновок, що 

в загальному адаптаційному процесі чітко вирізняються етапи, які залежать 

від різних ефектів адаптації: а) зворотних і нестійких результатів і б) стійких 

якісних змін. Таке розмежування дозволяє оптимально описувати 

адаптаційний процес у межах двофазної моделі, коли обґрунтовуються етапи 

первинної (адаптаційної реакції) та подальшої стабільної адаптації. Перший 

характеризується розгортанням програм орієнтаційної поведінки, а саме: 

формуванням неповної чи широкої, але не структурованої схеми діяльності, 

переважанням емоційного реагування в різних формах, нестійкістю 

афективних і функціональних станів, значними психоенергетичними 

витратами. Другий уможливлюється розгортанням програм, які можна 

назвати “психічною спеціалізацією”, тобто приведенням у достатньо повну 

відповідність наявних особистісних конструктів, схем діяльності до вимог 

навколишнього середовища [27, с. 149]. 

Такий дихотомічний поділ водночас заперечує російський психолог 

А.О. Реан [27], який вважає, що крім адаптованості-дезадаптованості, 

існують і проміжні рівні. Він пропонує оригінальну модель адаптації, яка 

будується на основі зовнішнього та внутрішнього критеріїв адаптованості. 



 49 

При цьому внутрішній критерій пов’язується з психоемоційною 

стабільністю, особистісним комфортом, станом задоволення, відсутністю 

дистресу, відчуттям загрози тощо, а зовнішній критерій відображає 

відповідність реальної поведінки особистості установкам суспільства, 

вимогам середовища, прийнятим у соціумі правилам. В останньому випадку 

адаптація може виявлятися як конфліктна, асоціальна і делінквентна 

поведінка. Водночас за цих умов може бути наявною “внутрішня гармонія” 

особистості, коли має місце адаптованість за внутрішньою організацією 

психічних функцій [31]. 

У сучасних психологічних дослідженнях наявні достатньо різноманітні 

погляди на особливості адаптивної поведінки індивіда. Досить поширеними є 

так звані “копінг-стратегії”: когнітивні, емоційні й прагматичні, які можуть 

реалізуватися в кількох варіантах. Скажімо, С.Фолкмен і Р.Лазарус 

виокремили вісім типових стратегій: подолання, дистанціювання, 

контролювання, пошук соціальної підтримки, покладання на себе 

відповідальності, уникнення, планомірне розв’язання проблем та позитивне 

переоцінювання [33].  

Тобто людина атакує або біжить, звертається за допомогою або 

відокремлює себе від проблеми, фокусує увагу на власному емоційному стані 

або зосереджується на розв’язанні проблем. Зазвичай при складних ситуаціях 

людина використовує кілька стратегій. У різних ситуаціях ефективність 

стратегій змінюється. Наприклад, уникнення класифікують як 

дезадаптаційну стратегію, проте вона може стати у нагоді в разі нетривалої 

дії стресорів. Вибір стратегії значною мірою зумовлений особистісними 

характеристиками і залежить від віку, статі та рівня інтелектуального 

розвитку людини. 

Характерною рисою сучасних досліджень проблеми адаптації є те, що 

особистість розглядається в актуальному життєвому просторі, в якому 

здійснюються її конкретні дії чи взаємодії “тут” і “зараз”. Цей простір 

перебуває всередині реального життєвого простору, який охоплює освоєну 
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суб’єктом частину соціальної реальності, в якій розгортаються соціальні 

практики, що утворюють певним чином спрямовану поведінку людей. 

Реальний життєвий простір перебуває всередині простору потенційного, який 

є резервом для освоєння. Особистість прагне впорядкованості власного 

життєвого світу й намагається розширити в ньому сектори, що підлягають її 

суб’єктивному контролю. За умов зовнішніх трансформацій в об’єктивній 

соціальній реальності відбуваються перетворення, що зумовлюють різке 

“звуження” контрольованої й освоєної частин життєвого простору людини. 

Виникає актуальна потреба в докладанні активних зусиль з підтримання 

стабільності життєздійснення.  

Стратегії трансформаційної поведінки великою мірою віддзеркалюють 

перебіг процесу всередині особистості. Дезадаптаційні і пасивно-адаптаційні 

стратегії свідчать про процеси “згортання” життєвого світу, в картині якого 

майже зникає простір потенційний, а інколи навіть і реальний. Особистість 

втрачає контроль над життєвим світом, що в крайніх випадках веде до її 

обмеження суто актуальним життєвим простором. Активно-адаптаційні 

стратегії, навпаки, пов’язані з розширенням меж реального простору за 

рахунок простору потенційного, зі збільшенням освоєних особистістю 

секторів життєвого світу й підсиленням контролю над ним [27].  

Разом з тим, розуміння адаптації особистості тільки як пристосування, 

звикання до окремих умов не повністю відображає зміст психологічної 

взаємодії особистості і соціального середовища. Пристосування є лише 

частиною, однією із форм адаптації особистості, яку можна назвати 

пасивною. Другою активною стороною цього процесу є перетворюючий 

вплив особистості на середовище з метою його зміни в особистих інтересах, 

що дає підстави говорити про такі аспекти адаптаційних змін, як 

алопластичні й автопластичні.  

Це дозволяє розрізняти два різновиди адаптації: а) алопластичну 

адаптацію, яка здійснюється за рахунок тих змін у зовнішньому світі, що 

людина робить для приведення його у відповідність до своїх потреб; б) 
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автопластичну адаптацію, яка забезпечується змінами особистості (її 

структури, вмінь, навичок тощо), за допомогою яких вона пристосовується 

до середовища [34]. 

Адаптація як цілісний процес, притаманний живим системам, можна 

розглядати у фізіологічному (біологічному) [3; 29; 46; 6; 24], психічному та 

психологічному [31; 30; 6; 24; 26; 34], психофізіологічному [3; 24], 

соціальному, соціально-психологічному [31; 4; 24; 29; 18] та ін. аспектах. 

Фізіологічна адаптація розуміється як стійкий рівень активності і 

взаємозв’язку функціональних систем, органів і тканин, а також механізмів 

управління, що забезпечує нормальну "життєдіяльність організму і трудову 

активність людини в різних (у тому числі й соціальних) умовах існування, 

здатність до відтворення здорових нащадків [3]. 

Психічна (психологічна) адаптація – як "процес взаємодії особистості з 

середовищем, при якому особистість повинна враховувати особливості 

середовища й активно впливати на нього, щоб забезпечити задоволення своїх 

основних потреб і реалізацію значимих ланцюгів" (С.Д. Максименко) [23]. 

Також психічна (психологічна) адаптація визначається як "процес 

установлення оптимальної відповідності особистості і навколишнього 

середовища в процесі здійснення діяльності, що властива людині, та яка 

дозволяє індивідууму задовольняти актуальні потреби і реалізовувати 

пов’язані з ними значущі цілі (при збереженні психічного й фізичного 

здоров’я), забезпечуючи водночас відповідність психічної діяльності 

людини, її поведінки вимогам середовища" (Ф.Б. Березін) [31]. 

Соціально-психологічна адаптація розуміється як аспект психічної 

(психологічної) адаптації, що забезпечує організацію мікросоціальної 

взаємодії, формування адекватних міжособистісних стосунків, урахування 

очікувань оточення і досягнення соціально значущих цілей (Ф.Б. Березін) 

[31]. 

У суспільних науках під терміном "соціальна адаптація" розуміється 

інтерактивна взаємодія соціального суб’єкта (особистості, групи, колективу) 
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з оточуючим суспільним середовищем, під час якої узгоджуються вимоги й 

очікування всіх учасників взаємодії [2].  

Соціально-психологічну адаптованість можна охарактеризувати як 

такий стан взаємин особистості і групи, коли особистість без тривалих 

зовнішніх і внутрішніх конфліктів продуктивно виконує свою провідну 

діяльність, задовольняє свої основні соціогенні потреби, повною мірою йде 

назустріч тим рольовим очікуванням, що пред’являє до неї референтна група, 

переживає стан самоутвердження і вільного вираження своїх творчих 

здібностей. Адаптація в такому розумінні – це той соціально-психологічний 

процес, що за сприятливих умов приводить особистість до стану 

адаптованості [25]. 

Психофізіологічна адаптація – це адаптація не тільки на рівні психічної 

сфери, а й на рівні пов’язаних з нею фізіологічних функцій (Ц.П. Короленко) 

[6]; це – “оптимальне співвідношення між психічними та фізіологічними 

адаптаційними процесами” (Ф.Б. Березін) [31]; це процес, який зумовлений, 

на думку О.М.Кокуна, зміною в психофізіологічному стані людини під 

впливом дезадаптаційних факторів, що потребує одночасної та узгодженої 

взаємоспівдії функціональних підсистем на всіх рівнях цілісної системи 

психофізіологічного стану з метою ефективного забезпечення діяльності в 

нових умовах [42].  

Отже, адаптацію як таку можна розглядати у діалектичному поєднанні 

трьох її рівнів – біологічного, психологічного і соціального [36], які тісно 

пов’язані, хоча і виявляють відносну незалежність [31; 25; 5]. Саме такий 

підхід у нашому дипломному дослідженні до розуміння психологічної 

адаптації, яку не можна розглядати ізольовано без урахування біологічних і 

соціальних чинників.  

Взаємозв’язок зазначених рівнів адаптації полягає у тому, що кожен з 

них рефлектується в інших, тому аналізувати кожен із окреслених рівнів 

окремо можна лише у теоретичному аспекті. Зазвичай єдність зазначених 

рівнів передбачає виокремлення певних інтегральних видів адаптації, таких, 
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як соціально-психологічна, психосоціальна, професійна.  

Професійна адаптація курсанта, передбачає єдність пристосування його 

як фахівця до таких особливих умов діяльності та активного особистісного й 

професійного прояву у цій діяльності:  

– фізичних умов діяльності (психофізіологічний аспект); 

–професійних завдань, що виконуються, та особливостей їх вирішення 

в особливих умовах (професійний аспект); 

– фахової інформації та завдань службової діяльності тощо (посадовий 

аспект); 

– екстремальних умов службової діяльності, яка передбачає послідовні 

фази цього процесу (фаза початкової декомпенсації, коли особистість 

усвідомлює впливи на організм та психіку зовнішніх чинників середовища, 

що викликає певний дисбаланс в поведінці людини; фаза часткової 

компенсації характеризується тим, що людина частково пристосовується до 

оточуючих умов чи пристосовує їх до свого психічного стану; фаза повної 

компенсації, коли відновлюється дисбаланс психічної рівноваги організму 

особистості, викликаний ситуаційними умовами); 

– соціальних компонентів курсантського середовища (соціально-

психологічний аспект); 

– цілей, смислу і результатів професійної діяльності (особистісний 

аспект).  

Отже, психологічну адаптацію фахівця, на нашу думку, слід розглядати 

як діалектичну єдність процесів його пристосування до несення служби в 

особливих умовах професійної діяльності й одночасно можливість 

перетворення ним умов цієї діяльності, що відбувається за рахунок 

особливостей його особистості.  

Одним із проблемних завдань публічного управління в сфері 

цивільного захисту є забезпечення оптимізації керівників до службової 

діяльності відповідно до їх  спеціальності, службового призначення, цілей і 

специфіки службових умов, в яких  проходить їх служба, та цілеспрямованої 
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підготовки до діяльності в особливих умовах та умовах ризику в ДСНС 

України.  

Сучасні керівники підрозділів ДСНС України – це особлива соціальна 

група, для якої характерні провідні риси військового та публічного 

колективів, які між собою істотно відрізняються соціально-психологічним 

змістом, традиціями, думками та стереотипами поведінки, спілкування та 

життєдіяльності.  

Через те проблема адаптації керівників у службовому середовище у 

сучасних умовах є вкрай складною психологічною проблемою, яка 

недостатньо усвідомлена і сприйнята науковцями, практично не досліджена і 

становить суттєвий інтерес для науки як в теоретичному, так і в прикладному 

аспектах.  

Далі більш докладно проаналізуємо особливості адаптації керівників до 

службового середовища у підрозділах цивільного захисту. Важливим є 

визначення змісту формування особистості керівника до умов службової 

діяльності у підрозділах ДСНС України (вона є процесом, що пов’язаний із 

різними сторонами їх діяльності), яка передбачає її розгляд у контексті таких 

діяльнісних аспектів, як:  

– включення до конкретного підрозділу сприйняття його цінностей і 

норм, встановлення оптимальних взаємин, з одного боку, з іншими 

начальниками, а з іншого – з керівниками державних районних 

адміністрацій, начальниками інших державних структур; 

– загартовування психіки особистості керівника під впливом нових 

факторів оточуючого середовища до умов службової діяльності, підготовки 

до діяльності в особливих умовах та умовах ризику;  

– активне формування суб’єктності керівника у службовій діяльності та 

наповнення службово-професійним змістом його “Я”-концепції;  

– здобуття загальнонаукової, службово-професійної та 

аутопсихологічної видів компетентностей, оволодіння навиками публічного 

управління та пристосування до умов технічного обслуговування спеціальної 
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техніки та оснащення, які необхідні для ефективної професійної діяльності в 

умовах ризику та особливих умовах; 

– цілеспрямований прояв своїх інтелектуальних, особистісних і 

професійних здібностей, інтелекту і потенціалів у службовій діяльності.  

Усі ці діяльнісні та поведінкові аспекти адаптації керівників ДСНС 

України до умов служби та поступової особистісної підготовки самого себе 

до умов діяльності в особливих умовах тісно взаємопов’язані та 

взаємозумовлені. Набуття основних видів службово-професійної 

компетентності та опанування підвалинами службової майстерності 

керівника цивільного захисту зумовлені процесом та особливостями 

входження до підрозділу та сприйняття ним норм, правил і стереотипів 

поведінку у ньому.  

Формування особистості керівника до службової діяльності тісно 

пов’язана з їх майбутніми посадовими обов’язками та службовим 

призначенням, й інтегрує в себе такі види адаптації: 

– службову адаптацію, що передбачає пристосування до статутних 

норм і жорстких правил службової діяльності та повсякденної поведінки, до 

інтелектуальних, фізичних і психічних навантажень службової діяльності; 

– навчальну адаптацію, що зумовлює пристосування керівників до 

змісту, умов і самостійної організації навчальної діяльності та активного 

опанування професійним фахом та саморозвитком;  

– професійно-фахову адаптацію, що передбачає пристосування 

спочатку до умов підрозділу, а згодом – до умов службово-професійної 

діяльності в особливих умовах та умовах ризику;  

– психофізіологічну адаптацію, що передбачає активне пристосування 

психофізіологічних процесів  до умов його службової діяльності; 

– соціально-психологічну адаптацію, що зумовлює активне 

пристосування керівника як особистості до соціального середовища, 

реалізацію міжособистісних взаємин у соціальних групах та у процесі 

взаємовідносин з підлеглими, іншими начальниками, формування 
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індивідуального стилю суспільної поведінки, спілкування та діяльності у 

специфічному середовищі; 

– соціальну адаптацію, що передбачає прийняття керівником 

суспільних вимог до майбутньої професійної діяльності та активну поведінку 

в соціальному середовищі, в процесі якого відбувається формування 

особистості керівника. 

Зазначені види адаптації керівника у діяльнісному плані, на думку В.І. 

Вітер, Ю.М. Доленко та О.Р. Охрименко, відбиваються у таких аспектах 

психологічної адаптації людей до умов служби, як: 

а) загальна адаптація, яка досягається шляхом підвищення свідомості 

керівника, формування у нього патріотичних почуттів, впевненості в 

успішному вирішенні службових завдань, тобто надання певного 

спрямування, цілеспрямованості, мотивації до активних дій; 

б) спеціальна адаптація, яка передбачає формування стійкості психіки 

та її загартовування, яка передбачає систему заходів, що надають природній 

напруженості керівнику (що зумовлюється небезпекою та труднощами 

служби) стимулюючого характеру (перебування в небезпечній ситуації, 

великі фізичні навантаження, самостійне прийняття відповідальних рішень 

тощо); 

в) цільова адаптація до конкретної діяльності, яка здійснюється для 

підйому активності психіки шляхом відпрацювання конкретного службового 

завдання. В даному випадку велику роль відіграє роз’яснення її смислу.[30, с. 

267].  

Як вважає В.В. Ягупов, адаптацію керівників як цілісний процес можна 

представити як цілісну систему, що складається з п’яти рівнів, тісно 

взаємопов’язаних між собою: рівень взаємодії між керівниками; рівень 

особистісної поведінки; рівень службової діяльності; рівень психічних 

станів; рівень фізіологічного забезпечення психічної діяльності [43, с. 228]. 

Нормальним можна вважати такий адаптаційний процес керівника, 

який призведе до стійкого стану адаптованості у типових проблемних 
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ситуаціях без патологічних змін його особистісної й психофізіологічної 

структури й, одночасно, без порушень норм тієї соціальної групи, в якій 

протікає його діяльність. Нормальна адаптація керівника підрозділу ДСНС 

України, у свою чергу, може мати захисний і незахисний характер.  

Так, М.І. Дяченко та Л.О. Кандибович [40] відокремили такі типи 

адаптації в особливих умовах діяльності, як нормальний (процес адаптації 

відбувається без патологічних змін психологічної структури особистості й 

без порушень норм відповідної соціальної групи), захисний (задіяні захисні 

механізми: агресивності, раціоналізації, проекції, регресії та ін., які не є 

патологічними) і незахисний підтипи нормальної адаптації. Останній тип 

актуальний у нефруструючих проблемних ситуаціях, що потребують 

прийняття раціональних рішень та здійснюються без участі відомих захисних 

механізмів за допомогою незахисних адаптаційних комплексів. Також ці 

науковці виділили змішаний (середній) тип адаптації, який здійснюється в 

тих проблемних ситуаціях, де людина хоча і частково фрустрована, але 

намагається розв’язати ці проблеми конструктивно завдяки пізнавальним 

здібностям і соціальному досвіду, а її поведінка знаходиться у сфері 

соціальних цінностей [40, с. 34]. 

Крім нормального, захисного та змішаного типів, М.І. Дяченко та Л.О. 

Кандибович виокремили також і девіантну адаптацію, яка хоча й забезпечує 

задоволення потреб особистості в соціальному середовищі, але при цьому 

очікування інших учасників соціального процесу не виправдовуються такою 

поведінкою [40, с. 36-40].  

Адаптивність особистості керівника включає сукупність його 

особистісних, індивідуально-психологічних і психофізіологічних 

особливостей, які в нових умовах життєдіяльності забезпечують успішне 

виконання керівником соціально-комунікативної, управлінської та службової 

діяльності у поєднанні з позитивною самооцінкою та емоційною, моральною 

задоволеністю службовою діяльністю у цілому та майбутньою службово-

професійною діяльністю, зокрема.  
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У цьому контексті важливим є чітке відокремлення чинників 

формування особистості керівника до службової та управлінської діяльності 

у ДСНС України. 

Коли особистість зустрічається з новим для неї видом діяльності – 

службово-професійною, у неї природно змінюються старі форми і способи, 

стереотипи та культура поведінки й спілкування, з’являються нові навички, 

уміння та ціннісні орієнтації, традиції та культура поведінки, які 

відповідають змісту службового етикету. Їх засвоєння та адаптування до 

нових умов життя і діяльності закономірно пов’язані із значними затратами 

енергії, підвищеною збудливістю, напруженістю, нервовістю, переживанням 

негативних емоцій, конфліктністю у взаємовідносинах з іншими та 

внутрішньоособистісними конфліктами.  

Отже, можна виділити, на нашу думку, такі чинники, що безпосередньо 

впливають на процес формування особистості керівника підрозділу до 

службового середовища, як особистісні, зовнішні та діяльнісні. 

Для розуміння особистісних факторів у ході адаптації керівників 

підрозділів ДСНС України до умов управлінського середовища їм слід знати 

його соціальний досвід, мотивацію службово-професійної діяльності, рівень 

загальної освіти, типологічні особливості, здібності та настанови до 

оволодіння спеціальністю, особливості характеру, поведінки та спілкування. 

Адаптація до умов службової дисципліни, статутного порядку відбувається 

значно швидше у тих, хто має схильність до військової служби, відчуває 

інтерес до спеціальності та намагається самоактуалізуватися у службово-

професійній діяльності.  

Загальний освітній рівень і наявність певних здібностей полегшують 

процес адаптації тільки тоді, коли керівник потрапляє до згуртованого 

колективу і службова діяльність приносить йому задоволення. І навпаки, 

якщо майбутній підрозділ, службові обов’язки та службова діяльність не 

приносять йому радощів, то адаптація надмірно затягується, а інколи 

відбувається з девіаціями.  
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Науковцями встановлено, що керівники сангвінічного та холеричного 

типів темпераменту значно швидше адаптуються до умов нових підрозділів, 

ніж флегматики та меланхоліки. Темперамент істотно впливає на виразність 

таких особистісних факторів й характеристик, як самооцінка, сприйняття 

самого себе, колективізм, лідерство [44]. 

Серед зовнішніх факторів, які здійснюють вплив на керівників 

підрозділів ДСНС України до умов служби, слід назвати успішність 

оволодіння ними технікою, несенням служби,  певним стилем керівництва й 

системою взаємовідносин у колективі, успішність в опануванні основами 

професійної науки, загальний морально-психологічний клімат у підрозділі. 

Велике значення для керівників мають ціннісні орієнтації. Якщо до 

особа до того як зайняти посаду керівника, ставила перед собою не 

особистісні, а й суспільно значимі цілі, усвідомлюючи необхідність служби 

цивільного захисту й проявляючи до неї зацікавленість, то такий керівник 

швидко адаптується у колективі і стане повноправним його членом. Слабкий 

розвиток чи відсутність позитивних соціальних якостей, наявність 

негативних рис характеру, звичок поведінки, значно знижують адаптаційну 

здатність керівника, гальмує його психологічну адаптацію до умов 

службового середовища. 

Не всі керівники успішно проходять етап психологічної адаптації. В 

реальному житті ми зустрічаємось з керівниками, які приносить до колективу 

філософію бездуховності, егоїзму, негативного ставлення до управлінської 

ланки. Це може бути наслідком проблем у виховані в сім’ї та школі, 

неблагополучної ситуації в суспільстві, негативного ставлення до служби та 

багатьох інших несприятливих факторів. Таким керівникам важко 

доводиться у колективах, в яких панує позитивний морально-психологічний 

клімат. Деякі вимушено пристосовуються до незвичних для них вимог, які 

висувають не тільки начальники, а й більшість членів такого колективу, 

тобто відбувається конформна адаптація. Інші, використовуючи ситуацію 

перехідного періоду, виявляють низький рівень дисциплінованості, 
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допускають навіть асоціальні вчинки тощо. 

Така категорія керівників може проявляти такі варіанти адаптивної 

поведінки, як зовнішня згода з вимогами норм колективу при їх 

внутрішньому неприйнятті, чи відкритий конфлікт з начальниками та 

колективом, який супроводжується пошуком прибічників, порушеннями 

військової дисципліни, тощо. 

Також на оптимальність адаптування особистості керівників до умов 

службової діяльності у ДСНС України істотно впливає його сім’я, її склад, 

характеристика взаємовідносин між батьками та дітьми. Велике значення в 

процесі адаптації керівників має те, яким є сам рівень підготовленості дітей 

батьками, їхня роль у процесі підготовки випускників до майбутньої служби. 

Слід видокремити деякі компоненти фактору сім’ї: склад сім’ї (відсутність 

когось з батьків, наявність вітчима чи мачухи, кількість братів чи сестер, 

власне чисельність сім’ї); психологічний клімат у сім’ї (алкоголізм батьків, 

інвалідність чи тяжка хвороба, смерть батьків, розлучення, тривалі 

конфлікти, судимість родичів тощо); ступінь участі батьків у розвитку 

особистості дітей (яку увагу приділяли розумовому та фізичному розвитку 

сина, які норми й цінності прищеплені тощо). Адаптація до умов службової 

діяльності відбувається значно ефективніше в тих керівників, сім’ї яких є 

благополучними.  

Можна з упевненістю стверджувати про визначальну роль 

батьківського виховання та найближчого соціального оточення в процесі 

формування особистості керівника до службової діяльності. 

Діяльнісний фактор має рішучий вплив на формування особистості 

керівника до умов службового середовища ДСНС України і має інтегральний 

характер, оскільки момент діяльності є властивим для будь-якого виду 

активності керівника, тому цей фактор безпосередньо поєднує в собі 

проаналізовані вище фактори. Однак найбільше він реалізується у двох 

сферах: навчальній і службовій.  

Як відомо, у системно-діяльнісному підході у психології діяльність 
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розглядається як одиниця життя, яка являє собою систему активних взаємин 

людини зі світом, що опосередковується і регулюється її психікою. 

С.Л. Рубінштейн під діяльністю розумів активність суб’єкта, спрямовану на 

зміну світу, на виробництво чи породження певного об’єктованого продукту 

матеріальної або духовної культури. На його думку, діяльність людини 

виступає спочатку як практична, матеріальна діяльність, а потім з неї 

виділяється теоретична діяльність. Будь яка діяльність складається звичайно 

із низки актів – дій чи вчинків, які ґрунтуються на тих чи інших мотивах, 

спрямованих на певну ціль, – вважав він.  

Діяльність, на думку А.В. Петровського, це – основний шлях, єдиний 

ефективний спосіб бути особистістю; людина своєю діяльністю продовжує 

себе в інших людях. У цьому висловлюванні виражено гуманний смисл 

діяльності.  

Діяльність, являючись багаторівневим процесом, змінює свої 

характеристики залежно від сфери та рівня, де вона відбувається. 

Універсальна структура діяльності за  О.М.  Леонтьєвим представлена  на 

рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Універсальна структура діяльності за О.М. Леонтьєвим  

Особливості службової діяльності особового складу, розкритті в 

роботах М.І. Дяченка. А формування готовності до діяльності в напружених 

ситуаціях проаналізовано та обґрунтовано у спільній роботі М.І. Дяченка з 
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Л.О. Кандибовичем [43]. 

Таким чином, на успішність адаптації кервників до службової 

діяльності у ДСНС України впливають такі чинники як:  

– особистісні якості керівника, його життєві настанови і ціннісні 

орієнтації;  

– знання та уміння командирів (начальників) організовувати процес 

управління колективом;  

– інтенсивність навчальної, навчально-службової діяльності, 

організація побуту та дозвілля особового складу;  

– педагогічний досвід начальників, а також їх виховні здібності й 

рівень авторитету у колективі;  

– організація контролю за міжособистісними відносинами у колективі 

та своєчасне реагування начальників на процеси, які в ньому відбуваються. 

Серед важливих детермінант управлінської службової діяльності, які 

пов’язані із соціально-психологічними характеристиками й особливостями 

структурних підрозділів цивільного захисту, можна виділити такі:  

– характер взаємовідносин у колективі та стиль керівництва ним;  

– морально-психологічний клімат, традиції, громадська думка, ціннісні 

орієнтації та рівень розвитку колективу;  

– сприятливі умови для успішної самореалізації та самоутвердження 

особистості у службовій діяльності, повсякденній поведінці;  

– формування позитивної "Я-концепції" особистості начальника 

підрозділу цивільного захисту.  

При цьому оптимізація процесу діяльності керівників може 

здійснюватися на основі впливу на вищеназвані її чинники як у процесі 

службової діяльності, так і попередньо, у процесі профорієнтаційної роботи 

та профвідбору.  

Прикметно, що результати досліджень науковців з проблеми адаптації 

керівників до службових умов, свідчать про практичну відсутність у багатьох 

керівників необхідних знань і навичок з раціональної організації 



 63 

управлінської діяльності, коли спостерігається тенденція до його витрачання, 

неоптимального використання як на керування підрозділом підчас 

повсякденної роботи, так і під час роботи повязаної з ліквідації надзвичайних 

ситуацій. Тому рівень задоволеності керівника службовою діяльністю 

наприкінці першого року управлінської діяльності низький. А мотиви 

особистого невдоволення пов’язані, насамперед, з організацією часу на 

службі (половина опитаних відчуває втому, нудьгу, бажання спати, тощо), 

невмінням самоорганізації особового часу [24, с. 56-57]. 

Також слід зазначити, що більшість керівників не відчувають 

задоволення та інтересу під час відвідування занять, що у них 

спостерігається певний психічний дискомфорт, коливання емоційного стану 

тощо. Усі ці труднощі різні за своїм походженням. Одні з них об’єктивно 

неминучі, інші є суб’єктивними і пов’язані зі слабкою підготовленістю 

керівників до службової діяльності, недоліками їх виховання в родині і 

школі. 

При зарахуванні кандидатів до резерву кадрів з висунення на вищі 

управлінські посади в ДСНС України враховуються переважно дані про 

результати їх попередньої службової діяльності, досягнутий ними рівень 

знань, навичок і вмінь. Але, здебільшого, поза увагою залишається 

інформація про їх вихованість, особистісні і професійні перспективи та 

настанови, конкретні особистісні життєві цінності та орієнтири. Саме брак 

цієї інформації призводить до того, що процес залучення керівників до умов 

функціонування структурних підрозділів ДСНС України невиправдано 

затягується. Для вироблення наукової тактики і стратегії, що забезпечать 

оптимальну адаптацію керівників до умов службової діяльності на посадах 

управлінського складу ДСНС України важливо знати життєві плани й 

інтереси майбутнього керівника, систему його домінуючих мотивів і 

мотивацій, настанов і ціннісних орієнтацій, рівень домагань, рівень 

самооцінки, здатності та культури свідомої саморегуляції поведінки, 

спілкування та діяльності у службовому середовищі тощо. Успішне 
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розв’язання цієї проблеми безпосередньо пов’язане із системою виховної 

роботи у підрозділах ДСНС Украраїни та її ефективністю.  

Це потребує здійснення цілеспрямованої психодіагностичної роботи з 

керівниками, дані якої вкрай необхідні старшим начальникам, органам 

виховної роботи, керівництву ДСНС України, самому керівнику. Врахування 

індивідуально-психологічних особливостей та особистісних якостей 

керівників є одним із найважливіших дидактичних принципів у процесі їх 

професійної підготовки. Однак, якщо в навчальному закладі для здійснення 

цього принципу є, практично, всі умови і можливості, то специфіка 

підрозділів ДСНС України, надає менше можливостей для спілкування з 

керівниками, особисто старші керівники слабо знають керівників середнього 

звена та їх життєві й професійні інтереси та настанови.  

Усе це породжує проблему кардинальної перебудови публічного 

управління. Недостатня увага до формування продуктивного стилю мислення 

керівників призводить до того, що службова діяльність змушена значною 

мірою спиратися на їх репродуктивне мислення. Це не дає можливості 

приймати оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях і легко 

адаптуватися у постійно мінливих умовах службової діяльності. 

Важливим показником успішності перебігу адаптаційних процесів є 

динаміка адаптації керівника, яка виявляється у швидкості його адаптування 

до умов підрозділу ДСНС України. У психологічній літературі 

наголошується, що адаптація до соціального середовища завершується вже 

на першому році служби, а до службової діяльності – на четвертому-п’ятому 

році служби [24]. Також вважається, що процес адаптації в цілому стосується 

і першого, і другого року служби [37, с. 142]. Динаміка процесу адаптації – 

це виникнення, послаблення і ліквідація реакції на всі стимули, що мають 

тенденцію руйнувати гомеостаз психічних, біохімічних і фізіологічних 

процесів людини, тобто реакцій на стрес [23, с. 187].  

Таким чином, адаптація і здатність до неї – передумова активної 

службової діяльності та діяльності в особливих умовах та умовах ризику, 
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необхідна умова його успіху без відчуття дискомфорту, напруженості та 

внутрішнього конфлікту з професійним і соціальним оточенням. Щодо 

адаптації керівників, то аналіз наукової літератури надає можливість дійти 

висновку, що переважно основний період їх адаптації припадає на перший 

рік служби і в цілому вона завершується наприкінці цього року. 

Адаптація до нових умов у керівника на першому році служби є 

провідною психологічною детермінантою службової діяльності. Це два 

взаємопов’язаних процеси: акомодація та асиміляція. Акомодація забезпечує 

функціонування організму особистості відповідно до властивостей 

середовища і виступає складовою адаптаційного процесу, тобто в ній 

переважає пристосування. Для керівника на першого році служби це має 

особливо важливе значення. Асиміляція завдяки таким процесам як 

інтеріоризація та екстеріоризація є операційною складовою адаптаційного 

процесу. Якщо для керівника на першому році вона має менш важливе 

значення, ніж акомодація, то на другому і третьому роках служби вона стає 

домінуючою.  

Служби у підрозділах ДСНС України має жорсткий, інколи й 

екстремальний характер, бо від керівників у повному обсязі вимогають 

виконувати план роботи підрозділу, де передбачені відповідні заходи на 

полігонах, на бойовій техніці. Необхідною умовою успішної службової 

діяльності керівника є освоєння нових для нього прийомів, способів, методів 

і форм службової  діяльності у підрозділах цивільного захисту. 

Отже, адаптація керівників ДСНС України протікає на декількох 

рівнях, включаючи пристосування до нових умов службової діяльності, до 

режиму служби, спілкування, праці й відпочинку. 

Керівники, які проходять службу у ДСНС України, перебувають у двох 

відносно суперечливих моментах, одна стосовно іншої сферах 

життєдіяльності – у службовій і цивільній. Це, на думку дослідників, постає 

одним із важливих та специфічних дезадаптаційних чинників для керівників 

(яким важко сполучати різні соціальні ролі, які випливають із протилежних 
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умов їх службової діяльності).  

Оптимізація адаптації керівників до умов службової діяльності у 

підрозділах ДСНС України неможлива без вивчення конкретних умов, які 

характеризуються складністю і специфічністю порівняно з умовами 

цивільного життя. До них належать кризові моменти у становленні 

особистості як керівника. Сама подія вибору керівної посади (начальником 

підрозділу ДСНС України) і служба в ДСНС України створюють у його 

свідомості ситуацію, якій властиві високе емоційно-вольове напруження і, як 

результат, потенційна загроза виникнення кризи. Залежно від обставин та 

індивідуальних характеристик ця криза може зумовити певну патологію в 

розвитку особистості керівника. Недарма деякі дослідники вважають сам 

лише факт залишення однієї посади на якій людина пропрацювала більше 10  

років та висунення її на керівну посаду, тобто залишення зони комфорту та 

спокою одним із основних чинників розгортання психологічної кризи [36, с. 

126].  

Ситуація кризи породжує неможливість реалізації планів і програм, 

"розрив” життя (нездатність виконувати свої функції доти, доки не буде 

розв’язувана суперечність). Характерними в описаній ситуації кризи є 

руйнування основ життя людини, всієї системи мотивації, усталених звичок, 

поведінки та діяльності [45, с. 59].  

Основою для виникнення кризи у процесі становлення особистості 

керівника є порушення механізму його адаптації та перебування у 

конфліктній ситуації.  

Аналіз життєдіяльності підрозділів цивільного захисту дає змогу 

виділити суперечності, які часто зумовлюють виникнення конфліктних 

ситуацій. Це – протиріччя між керівниками у сфері офіційних і неофіційних 

взаємовідносин; зіткнення особистих і службових інтересів, поведінки, 

мотивів і цілей; перенесення службових конфліктів у структуру й динаміку 

міжособистісних взаємин; протиріччя між новаторськими та консервативними 

поглядами [37, с. 209].  
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Вищенаведені складності, до яких керівникам доводиться адаптуватись 

у службовій діяльності, можуть призводити до виникнення у їх 

життєдіяльності кризових ситуацій чи періодів, внутрішньоособистісних 

конфліктів. Переживання керівником кризових станів різного ступеня в 

умовах службової діяльності є досить поширеним явищем.  

Ситуація кризи виникає внаслідок суб’єктивного оцінювання 

керівником певної проблемної ситуації, що виникла у його житті, як такої, 

варіантів виходів з якої не існує або вони оцінюються як малоефективні. Це 

може провокувати у керівника заміну справжньої реальності (яку можна 

визначити принципом "тут і зараз”) своєю власною реальністю (наприклад, 

служба усвідомлюється як перешкода на шляху до здійснення задумів тощо). 

Створення власної реальності виявляється у падінні зацікавленості до 

навколишнього світу, звуженні свідомості, відчутті нереальності того, що 

відбувається, застряганні на одній темі, невизначеності у відносинах з 

товаришами по службі, деформації уявлень про себе тощо [39, с. 24-25]. У 

таких умовах здійснення власного життєвого задуму сприймається як 

неможливе, відбувається модифікація власне особистості, її уявлень про себе 

саму (ставлення до власного "Я", пошук нового "Я") [47]. 

Подальше протікання і загострення кризи охоплює смислову сферу 

особистості, що виявляється в актуалізації переживань екзистенційного 

характеру (думки про смисл і перспективи життя, про його цінність тощо). 

Всі зусилля особистості спрямовуються, на жаль, у таких ситуаціях на 

руйнівну діяльність. У такому випадку характерні різкі зміни 

світосприйняття та світопереживання, системи цінностей, зниження 

самооцінки, що може зумовити гострі внутрішньоособистісні конфлікти, а у 

певних випадках навіть виникнення суїцидальних тенденцій [47].  

Проте на кожному етапі протікання кризи людиною здійснюється 

пошук ефективних способів розв’язання проблеми, подолання перешкоди. У 

зв’язку з цим результат виходу з кризи залежить від того, чи знайдені такі 

оптимальні способи, методи та форми. Негативний результат виходу із кризи 



 68 

проявляється у закріпленні деструктивних моделей поведінки під час 

подолання життєвих труднощів, що знижує ефективність становлення та 

пристосування особистості керівника. Позитивний вихід із кризи 

відбувається тоді, коли створюються умови для активного пошуку та 

знаходження нових ефективних варіантів розв’язання життєвих проблем. 

Реалізація позитивного результату стає необхідною умовою становлення і 

розвитку особистості керівника.  

Отже, успішне формування особистості керівників до службової 

діяльності передбачає свідоме сприйняття ними цінностей службово-

професійної діяльності та розуміння важливості для українського суспільства 

рятувальної служби, творче ставлення до виконання обов’язків, формування і 

розвиток емоційно-вольової стійкості та фізичної витривалості. Вона 

неможлива без наявності певної особистісної та психологічної готовності 

керівників до службової діяльності у підрозділах ДСНС України та 

готовності до діяльності в особливих умовах та умовах ризику. Сучасні 

умови діяльності в екстремальних ситуаціях вимагають, щоб майбутні 

керівники були готові в стислі терміни до виконання завдань під час 

проведення рятувальних робіт. 

Результатом підготовки керівників можна вважати стійкість їх психіки 

до стрес-факторів, їх потенційна психічна готовність до виконання дій за 

призначенням в умовах ризику, високий моральний дух, вироблення у них 

психічної готовності до дій у складних специфічних умовах (на незнайомій 

місцевості, іноді у некомфортних кліматичних умовах тощо); формування у 

керівників психічної стійкості; виховання у керівників віри в силу і 

надійність спеціальної техніки; формування психічної готовності 

рятувального підрозділу до активних та узгоджених дій. 

Таким чином, зміст службово-професійної підготовки керівників має 

забезпечувати їх службово-професійну компетентність, всебічний духовний, 

розумовий і фізичний розвиток, формування світогляду справжнього 

керівника підрозділу ДСНС України, сутність якого полягає в озброєнні їх 



 69 

певною сумою фахових знань, практичних навичок і вмінь, особистісними 

гуманними та службово-професійними якостями, формуванні творчої 

особистості офіцера ДСНС України. Оптимізація цих процесів буде суттєво 

сприяти ефективній управлінській діяльності підчас керування підрозділами 

ДСНС України.  
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Висновки до першого розділу 

1. Аналіз наукових напрацювань дозволив стверджувати, що вчені 

застосовують такі концептуальні підходи до характеристики цивільного 

захисту як об’єкту системи результативного публічного управління і ризиків 

виникнення HC:   

– технократичну, соціальну й економічну концепції;   

– функціональний підхід, який різниться в залежності від функції 

управління, що реалізується (прогнозування, контролінг тощо);   

– програмний підхід;   

– підхід, заснований на суб’єктивності й об’єктивності ризику 

виникнення HC та ін.   

Отже, результативне державне управління в сфері ЦЗ і HC визнано як 

складний через специфічність процес, під час якого приймаються відповідні 

управлінські рішення, що мають ґрунтуватися на кількісному й якісному 

оцінюванні результатів виконання цих рішень.  

2. Аналіз літератури показав, що кадрово-психологічні детермінанти які 

впливають на результативне публічне управління в сфері цивільного захисту 

– це діалектична єдність процесів особистості керівника, його пристосування 

до екстремальних умов службово-професійної діяльності й одночасно 

можливість перетворення ним умов цієї діяльності, що відбувається за 

рахунок прояву особливостей його особистості. 

3. Результати аналізу наукових джерел і оцінки кадрово-психологічної 

практики керівників дозволяє відокремити такі етапи формування кадрових 

детермінант: підготовчий; орієнтувальний; пристосувальний; професійного 

самовизначення; особистісної та професійної самоактуалізації. 

4. Адаптація керівників до службової діяльності інтегрує в себе такі 

види адаптації - службову, професійно-фахову, кадрово-психологічну, 

соціальну та психофізіологічну. Але в літературі майже не зустрічається 

комплексних досліджень можливостей і шляхів впливу на формування 

кадрових детермінант результативного публічного управління.  
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РОЗДІЛ 2. 

ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ КАДРОВИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЯКІ 

ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИВНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

2.1 Кадровий підбір та розподіл особового складу на керівні посади в 

органи і підрозділи цивільного захисту на засадах публічного 

управління. 

Посади, на які призначаються особи рядового і начальницького складу, та 

відповідні їм спеціальні звання служби цивільного захисту визначаються 

штатом (штатним розписом). Перелік посад, що підлягають заміщенню 

особами рядового і начальницького складу, та перелік посад для призначення 

(звільнення) осіб рядового і начальницького складу (далі - номенклатура 

посад) визначаються ДСНС. Перелік посад, що підлягають заміщенню 

особами вищого начальницького складу служби цивільного захисту, та 

граничних спеціальних звань за цими посадами затверджується Президентом 

України.[56] 

Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та 

переміщення їх по службі здійснюється на підставі клопотань прямих 

начальників, погоджених із старшими прямими начальниками з урахуванням 

кадрового резерву для призначення на вищі посади, рішень атестаційних 

комісій та стану здоров’я осіб рядового і начальницького складу. 

Призначення (звільнення) з посад керівників та заступників керівників 

самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС та територіальних 

органів ДСНС здійснюється з урахуванням вимог Законів України “Про 

центральні органи виконавчої влади” та “Про місцеві державні 

адміністрації”. Особи рядового і начальницького складу призначаються на 

посади, які передбачені штатами (штатними розписами) органів чи 

підрозділів цивільного захисту, наказами по особовому складу відповідних 

керівників (начальників) згідно з номенклатурою посад. Призначення осіб 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
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рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі 

здійснюється з додержанням таких вимог: 

1) переміщення по службі здійснюється, як правило, без зарахування в 

розпорядження керівників (начальників). Призначення на посади осіб 

рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні 

керівників (начальників), здійснюється в найкоротший строк; 

2) випускники закладів освіти цивільного захисту призначаються на 

посади, що відповідають здобутому ними відповідному ступеню вищої 

освіти і кваліфікації, безпосередньо після їх прибуття до органу або 

підрозділу цивільного захисту з подальшим наданням щорічної основної 

відпустки; 

3) особи, які приймаються на службу цивільного захисту, призначаються 

на посади з дня їх прибуття для проходження служби до органу чи підрозділу 

цивільного захисту, але не раніше дня, що настає за днем звільнення їх з 

попереднього місця роботи (служби); 

4) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з 

близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці 

четвертому частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання 

корупції”, у відносинах прямої організаційної та правової залежності 

підлеглої особи від її керівника (начальника), у тому числі через вирішення 

(участь у вирішенні) питань щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, 

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, 

доручень, здійснення контролю за їх виконанням. 

5) особи рядового і молодшого начальницького складу, які мають вищу 

освіту (навчаються у закладах вищої освіти), можуть призначатися на посади 

середнього начальницького складу з урахуванням їх ділових та особистих 

якостей за умови, що за такими посадами штатом (штатним розписом) не 

передбачена наявність підлеглих осіб середнього начальницького складу. У 

разі потреби у заміщенні таких посад особами середнього начальницького 

складу особи рядового чи молодшого начальницького складу переміщуються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n10
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на посади, які вони займали до такого призначення, або на інші посади, але 

не нижчі за ті, які вони займали перед призначенням на посади середнього 

начальницького складу; [62] 

Призначення осіб рядового і начальницького складу (переміщення по 

службі) здійснюється: 

1) на вищі посади - у порядку просування по службі; 

2) на рівнозначні посади: 

- в інтересах служби для більш доцільного використання за фахом чи 

досвідом практичної роботи; 

- у разі проведення планової заміни, ротації кадрів; 

- за особистим проханням з урахуванням ділових і особистих якостей, 

рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи; 

- у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-

штатних заходів; 

- за сімейними обставинами; 

- за станом здоров’я - на підставі висновку центральної лікарсько-

експертної комісії ДСНС; 

3) на нижчі посади: 

- у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-

штатних заходів; 

- за станом здоров’я - на підставі висновку центральної лікарсько-

експертної комісії ДСНС; 

- з урахуванням ділових і особистих якостей, рівня професійної 

підготовки і досвіду практичної роботи - за результатами атестації; 

- за особистим проханням; 

- у порядку накладення дисциплінарного стягнення. 

У разі призначення особи рядового і начальницького складу на нижчу 

посаду в порядку накладення дисциплінарного стягнення відповідний наказ 

доводиться до відома такої особи шляхом його оголошення; [62,56] 
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Призначення з вищих посад на нижчі у зв’язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційно-штатних заходів здійснюється прямими 

начальниками у межах наданих їм прав щодо призначення на посади за 

умови відсутності можливості призначити особу рядового і начальницького 

складу на рівнозначну посаду в цьому ж органі чи підрозділі цивільного 

захисту. Особи рядового і начальницького складу, переміщені з вищих посад 

на нижчі, можуть просуватися по службі з урахуванням вимог цього 

Положення, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення - 

після того, як таке стягнення буде знято в установленому порядку. Особи 

рядового і начальницького складу, які переміщені на нижчі посади у зв’язку з 

проведенням організаційно-штатних заходів, мають переважне право на 

просування по службі. При цьому особи, які відповідають вимогам для 

заміщення вищих посад, протягом одного року призначаються на посади, не 

нижчі за ті, з яких вони були переміщені (за наявності вакантних посад). [] 

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище 

спеціальне звання, а за умови рівних спеціальних звань - більший розмір 

посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче 

спеціальне звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є 

керівною, вищою вважається керівна посада. 

Якщо штатом (штатним розписом) передбачено два спеціальних звання 

або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище спеціальне 

звання або вищий посадовий оклад. [56] 

Рішення про переміщення особи рядового і начальницького складу на 

іншу посаду приймається керівником (начальником) відповідного органу чи 

підрозділу цивільного захисту з урахуванням результатів атестації та 

рекомендацій його безпосереднього керівника (начальника). [62] 

Просування по службі осіб рядового і начальницького складу 

проводиться з урахуванням професійно-психологічного відбору шляхом 

визначення професійно важливих психологічних якостей особистості та 

відповідності їх вимогам щодо професійної діяльності (спеціальності), 
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здобутого ними ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

професійних, ділових та особистих якостей, результатів служби і проявленої 

здатності виконувати службові обов’язки на вищій посаді, а також стану 

здоров’я. [56,] 

Для призначення на вищі посади осіб середнього і старшого 

начальницького складу служби цивільного захисту з урахуванням досягнутих 

результатів служби, стану дисципліни і висновків атестаційних комісій в 

органах чи підрозділах цивільного захисту формується щороку до 30 

листопада кадровий резерв. 

На особу рядового і начальницького складу може бути покладено у 

зв’язку із службовою необхідністю тимчасове виконання обов’язків за іншою 

рівнозначною або вищою посадою, а саме: 

вакантною (незайнятою); 

невакантною (зайнятою) - у разі тимчасової відсутності або 

відсторонення від виконання службових обов’язків за посадою особи, яка її 

займає. 

Строк тимчасового виконання обов’язків за іншою вакантною 

(незайнятою) посадою не повинен перевищувати шести місяців, а 

тимчасового виконання обов’язків за іншою невакантною (зайнятою) 

посадою - чотирьох місяців. Строк тимчасового виконання обов’язків за 

посадою обчислюється з дня, з якого особа рядового і начальницького складу 

приступила до виконання службових обов’язків за посадою, але не раніше 

дня видання керівником (начальником) наказу по особовому складу про 

покладення на особу тимчасового виконання обов’язків за посадою, і 

завершується днем звільнення від тимчасового виконання обов’язків за 

посадою. Покладення на особу рядового і начальницького складу 

тимчасового виконання обов’язків за посадою та звільнення її від виконання 

обов’язків за займаною нею посадою здійснюється за наказом по особовому 

складу посадової особи, яка має право призначати на цю посаду. [56] 
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У разі службової необхідності керівникові (начальникові) органу чи 

підрозділу цивільного захисту дозволяється покладати на особу 

начальницького складу тимчасове виконання обов’язків за вакантною 

(незайнятою) посадою, призначення на яку і звільнення з якої здійснюється 

за наказом ДСНС, - на строк до одного місяця. [56,] 

Питання щодо комплектування органів і підрозділів цивільного захисту 

особами, які проходять службу в інших органах державної влади, 

вирішується ДСНС. Переведення осіб для подальшого проходження служби з 

інших органів державної влади до ДСНС здійснюється після погодження 

такого переведення відповідними органами державної влади. 

Особи, які прибули до ДСНС з інших органів державної влади для 

подальшого проходження служби, приймаються на службу цивільного 

захисту за контрактом, зараховуються у кадри ДСНС з присвоєнням їм 

відповідних спеціальних звань служби цивільного захисту в порядку 

переатестування та з призначенням на посади. [62] 

Направлення (переведення) осіб рядового і начальницького складу для 

подальшого проходження служби до (з) інших органів державної влади з 

виключенням з кадрів ДСНС (зарахуванням в кадри ДСНС) здійснюється за 

наказом по особовому складу: 

Голови ДСНС - осіб середнього, старшого та вищого начальницького 

складу; 

керівника (начальника) органу чи підрозділу цивільного захисту, який 

має право призначати (звільняти) цих осіб на посади (з посад), - осіб 

рядового і молодшого начальницького складу за письмовим погодженням з 

Головою ДСНС. [62] 

2.2. Організація та проведення дослідження для встановлення кадрових 

детермінант результативного публічного управління. 

Дослідження проходило в три етапи: 

На першому етапі – проводився аналіз наукової літератури по даній 

проблемі та підбиралися методи адекватні задачам дослідження. 
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На другому етапі – проводилось формування процедури дослідження.  

На третьому етапі – проводився статистичний аналіз між отриманими 

показниками за використовуваними методиками в різних групах. 

Дослідження по вивченню кадрових детермінант які впливають на 

результативне публічне управління у сфері цивільного захисту проводилося в 

2021 році, на базі Головного управління ДСНС України у Запорізькій 

області. В ньому брали участь працівники начальники структурних 

підрозділів Головного управління так і окремих підрозділів підпорядкованих 

Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області. Їх загальна 

кількість - 54 респондента: 27 працівників старшого начальницького складу 

та 27 працівників середнього начальницького складу. Ми спеціально 

розподілили респондентів на дві групи для нашого дослідження, це надасть 

нам можливість більш повно визначити та відокремити основні кадрові 

детермінанти успішного публічного управління в сфері цивільного захисту. 

Соціально-демографічні характеристики респондентів надані в таблиці № 2.1 

                                                                                                      Таблиця 2.1. 

Соціально-демографічні характеристики респондентів 

Вік Освіта Посада 

27-35 

років 

35-43 

років 

43-55 

років 

Базова 

вища 

Повна 

вища 

старший 

склад 

середній 

склад 

% % % % % % % 

27 19 8 17 37 27 27 

 

Самопочуття досліджуваних було задовільне. Для якості експерименту 

дослідження проводилось у індивідуальному порядку. Перед початком 

дослідження респондентам був представлений дослідник та ціль проведення 

дослідження. Після чого респонденту було запропоновано відповісти на 

питання анкет, які позволяють оцінити ступінь їхньої готовності до 
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призначення на посади пов’язані з управлінням силами та засобами, 

особовим складом підрозділів цивільного захисту. Також респондентам було 

вказано на те, що результати соціально – психологічних, як медичних 

досліджень носять строго конфіденційний характер та не підлягають 

широкому обговоренню, а можуть бути репрезентовані у процентному 

співвідношенні. 

По закінченню дослідження ми подякували респондентам за прийняту 

участь у тестуванні та вказали їм контактний номер дослідника, за яким вони 

могуть до нього звернутися, щоб отримати інформацію щодо їх бланків 

відповідей. 

Для досягнення мети нашого дослідження використовувалися наступні 

методики дослідження:  

1) Методика дослідження комунікативних та організаційних 

схильностей;  

2) Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність»,  

3) Індивідуально-типологічний опитувальник;  

3) Методика Басса – Даркі; 

4) Статистичні методи. [] 

Дослідження комунікативних та організаторських здібностей (КОЗ) за 

допомогою тест-опитувальника КОЗ можна проводити і з одним дос-

ліджуваним, і з групою. Комунікативні та організаторські схильності яв-

ляють собою важливий компонент та передумови розвитку здібностей у тих 

видах діяльності, які пов'язані зі спілкуванням з людьми, з організацією 

колективної роботи. Вони є важливою ланкою у розвитку публічного 

управління в сфері цивільного захисту. 

Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» 

призначений для вивчення адаптаційних можливостей індивіда на основі 

оцінки деяких психофізіологічних і соціально-психічних характеристик 

особи, що відображають інтегральні особливості психічного і соціального 

розвитку, використовується для вирішення завдань професійно-



 79 

психологічного відбору і психологічного супроводу професійної діяльності. 

В нашому дослідженні за допомогою цього опитувальника ми може вказати 

наскільки керівники підрозділів адаптовані до проявів публічності підчас 

керування підрозділами у повсякденній службовій діяльності так і при 

ліквідації надзвичайних ситуацій. [62] 

Індивідуально-типологічний опитувальник Л.М. Собчик (ІТО). В 

основі методики лежить розроблена Л.М. Собчик теорія провідних 

тенденцій, згідно з якою основу особистісного фактора складає одна або 

кілька провідних тенденцій, які пронизують різні рівні розвитку особистості - 

від вроджених властивостей темпераменту, через характер, який формується 

в процесі взаємодії темпераменту з соціальним середовищем, до зрілої 

особистості, в якій об'єднання здійснюється інтегрованим "Я" 

(самосвідомість, самооцінка , самоконтроль ). Провідні тенденції визначають 

індивідуальний тип переживання, силу і спрямованість мотивації, стиль 

міжособистісного спілкування і пізнавальних процесів. Цей тест на нашу 

думку дасть можливість більш детальніши розглянути та виділити основні 

детермінанти успішної керівної структури особистості начальників 

структурних підрозділів ДСНС України. [62] 

Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки 

(адаптація А.К. Осницького) ціль методики в нашому дослідженні показати 

наскільки керівники зможуть стримувати як внутрішню агресивність так і 

зовні її прояви, тим самим якому стилю керівництва вони наддадуть перевагу 

демократичному або авторитарному. 

Стосовно статистичних методів, ми у своїх розрахунках користувалися 

пакетом MS Office, а саме Excel 2003 для підрахунку кореляції за Пірсаном, 

оскільки цей метод використовується для статистичного вивчення зв’язку 

між явищами, а якщо бути точнішими то він застосовується для виміру 

зв’язків між двома перемінними на інтервальних шкалах. [68], та t-критерій 

Стьюдента — загальна назва для класу методів статистичної перевірки 

гіпотез (статистичних критеріїв), заснованих на порівнянні з розподілом 
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Стьюдента. Найчастіші випадки застосування t-критерію пов'язані з 

перевіркою рівності середніх значень у двох вибірках. [68] 
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Висновки до другого розділу 

1. При аналізі юридичного аспекту кадрових детермінант 

результативного публічного управління в сфері цивільного захисту ми 

встановили, що посади, на які призначаються особи рядового і 

начальницького складу, та відповідні їм спеціальні звання служби цивільного 

захисту визначаються штатом (штатним розписом). Перелік посад, що 

підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу, та перелік 

посад для призначення (звільнення) осіб рядового і начальницького складу 

(далі - номенклатура посад) визначаються ДСНС. 

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище 

спеціальне звання, а за умови рівних спеціальних звань - більший розмір 

посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче 

спеціальне звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є 

керівною, вищою вважається керівна посада. 

Основним критерієм призначення на посади є фахова освіта та досвід 

роботи. 

2. Дослідження по вивченню кадрових детермінант які впливають на 

результативне публічне управління у сфері цивільного захисту проводилося в 

2021 році, на базі Головного управління ДСНС України у Запорізькій 

області. В ньому брали участь працівники начальники структурних 

підрозділів Головного управління так і окремих підрозділів підпорядкованих 

Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області. Їх загальна 

кількість - 54 респондента: 27 працівників старшого начальницького складу 

та 27 працівників середнього начальницького складу. 

Для досягнення мети нашого дослідження використовувалися наступні 

методики дослідження:  

1) Методика дослідження комунікативних та організаційних 

схильностей;  

2) Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність»,  

3) Індивідуально-типологічний опитувальник;  
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3) Методика Басса – Даркі; 

3. Стосовно статистичних методів для виявлення кадрово-психологічних 

детермінант результативного публічного управління, ми у своїх розрахунках 

користувалися пакетом MS Office, а саме Excel 2003 для підрахунку кореляції 

за Пірсаном, оскільки цей метод використовується для статистичного 

вивчення зв’язку між явищами, а якщо бути точнішими то він застосовується 

для виміру зв’язків між двома перемінними на інтервальних шкалах, та t-

критерій Стьюдента — загальна назва для класу методів статистичної 

перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), заснованих на порівнянні з 

розподілом Стьюдента. 
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РОЗДІЛ 3. 

АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ 

КАДРОВИХ ДЕТЕРМІНАНТ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

3.1 Аналіз та інтерпретація результатів дослідження кадрових  

детермінант результативного публічного управління у сфері цивільного 

захисту. 

Інтерпретацію даних треба починати зі шкал 3-го рівня «поведінкова 

регуляція». З 54 респондентів тільки у 7-ох респондентів був виявлений 

високий рівень нервово – психічної стійкості і поведінкової регуляції, що 

складає 13 % від нашої вибірки - це говорить про те, що у цих респондентів 

високий рівень адекватної самооцінки та адекватне сприйняття дійсності. У 

12-ті респондентів був виявлений низький рівень поведінкової регуляції, що 

складає 22% від опитуваних, це може свідчити про те що в них може бути 

певна схильність к нервово – психічним зривам, відсутності адекватної 

самооцінки сприйняття дійсності. Та у 25 респондентів ці показники були на 

середньому рівні, в процентному співвідношенні це дорівнює 65% від 

загальної вибірки. Для даних груп це не зовсім кращий результат так, як 

приблизно одну тріть груп треба вважати нервово – психічно нестійкими та 

такими що не вміють регулювати свою поведінку, а це в свою чергу має 

вплив на адекватність процесів управління. ( Рис. 3.1). 
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Рис.3.1 Показники рівня нервово –психічної стійкості керівників 

структурних підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізькій області. 

Так як у нашому дослідженні ми розподілили керівників на середній та 

старший начальницький склад, тим самим створили дві групи ми можемо 

зіставити середні значення по двом групам та тим самим провести 

попередній аналіз за даним критерієм. Середні значення по обом групам 

склали 4,7 бали тобто можна зробити наступний висновок що в групах не має 

чітких відмінностей тобто особи старшого начальницького складу мають 

середній рівень нервово психічної стійкості, як і середнього начальницького 

складу що на нашу думку суттєво впливає на успішність публічного 

управління у сфері цивільного захисту. 

Далі йдуть інтегруючи шкали «комунікативний потенціал». За цією 

шкалою тільки у 3-ох респондентів був визначений високий рівень 

комунікативних здібностей, це складає лише 5% від нашої вибірки і говорить 

про те, що вони легко встановлюють контакти з навколишніми та не 

конфліктні. Вони не губляться у нових обставинах, швидко знаходять друзів, 

постійно прагнуть розширити коло знайомих, проявляють ініціативу у 

спілкуванні, здатні приймати самостійні рішення у важкій ситуації. 

Переважна більшість респондентів набрала середній рівень розвитку 

комунікативних здібностей, а саме 42 респонденти, що у процентному 

співвідношенні складає 78%, і говорить про те, що ці респонденти прагнуть 

до контактів з людьми, не обмежують коло знайомих, відстоюють свою 

думку, однак “потенціал” цих здібностей не виділяється високою стійкістю. 

Їм потрібна в подальшому серйозна та планомірна робота по формуванню і 

розвитку комунікативних здібностей. Крім того 9 респондентів, що складає 

17% від опитуваних набрали низькі показники за цією шкалою, і це говорить 

про те, що у даних респондентів мають місце труднощі в створенні контактів 

з оточуючими, прояви агресивності, підвищена конфліктність. Вони не 

прагнуть до спілкування, відчувають себе ніяково у новій компанії, 

колективі, віддають перевагу проводити час наодинці, обмежують коло 
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знайомих, відчувають труднощі під час виступу перед аудиторією, погано 

орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють свою точку зору, важко 

сприймають образи.(Рис. 3.2) 

 

Рис.3.2 Показники інтегруючої шкали «Комунікативні здібності». 

Якщо розглянути цей показник за середніми значеннями між групами 

то, знову можемо відмітити що цей показник знаходиться у межах 

середнього рівня та складає для групи старшого начальницького складу 4,9 

бали для середнього начальницького складу 4,8 бали. 

Наступна шкала, яку ми будемо інтерпретувати, це «Моральна 

нормативність». За цією шкалою високих результатів отримано не було. У 

28-ти респондентів, що складає 52% від нашої вибірки, були середні 

показники, що говорить про те, що ці респонденти можуть реально 

оцінювати свою роль у колективі та орієнтуватися на виконання загально 

прийнятих норм поведінки у тому соціумі який їх оточує. А інша частина  

досліджуваних, яка складає 48%, отримали низькі показники, вони не можуть 

адекватно оцінювати своє місце та роль у колективі, не прагнуть до 

виконання загальних норм поведінки. Це можливо викликано тим, що в їх 

соціальній середі можливі де які проблеми, або браком досвіду що 

призводить до стрімкого психічного вигорання в звязку з постійними 

стресами та психологічними навантаженнями.  (Рис. 3.3). 
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Рис.3.3. Показники шкали «Моральна нормативність». 

Після інтерпретації шкал 3-го рівня, треба приступати до інтерпретації 

шкал 4-го рівня, а саме – особистісний адаптаційний потенціал. По таблиці 

можна виявити групу адаптаційних здібностей для кожного респондента. 

Всього можемо роздивитися 3 групи адаптаційних можливостей. До групи 

«добрих» адаптаційних здібностей можна віднести 19 респондентів, що 

складає 35% від усіх опитуваних. Дані респонденти легко адаптуються до 

нових умов діяльності, швидко входять в новий колектив, достатньо легко і 

адекватно орієнтуються в ситуації, швидко виробляють стратегію своєї 

поведінки. Як правило, не конфліктні, володіють високою емоційною 

стійкістю. До групи «задовільної» адаптації ми відносимо 35 респондентів, 

що складає 65% від нашої вибірки. Більшість осіб цієї групи володіють 

ознаками різної акцентуації, яка в звичних умовах частково компенсована і 

можуть виявлятися при зміні діяльності. Тому успіх адаптації залежить від 

зовнішніх умов середовища. Ці особи, як правило, володіють невисокою 

емоційною стійкістю. Можливі асоціальні зриви, прояв агресії і 

конфліктності. Тобто це ті керівники які або щойно призначені на посади, 

або були переведені з посад які не мали за собою навиків керування 

особовим складом, для більш детального вивчення цього аспекту ми 

розглянемо інший блок методик який дозволить за допомогою статистичних 
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методів визначити основні детермінанти які впливають на успішне публічне 

управління в підрозділах цивільного захисту (Рис. 3.4). 

 

Рис.3.4 Показник груп адаптаційних здібностей. 

Дане тестування проводиться при висуненні осіб на вищи керівні 

(управлінські посади) посади в блоці методик з метою виявлення в них 

лідерського потенціалу за допомогою методики «Комунікативні та 

організаторські здібності». Так провівши наше дослідження ми можемо 

видати наступні результати: по комунікативним здібностям серед опитуваних 

керівників були отримані наступні результати: високий рівень показали 48 

респондент це в процентному співвідношенні складає 88 %, ці керівники які 

набрали високий рівень комунікативних здібностей, не розгублюються у 

новий для них обстановки, швидко знаходять потрібні контакти, прагнуть 

розширити коло своїх знайомих для ефективного публічного управління як 

підрозділом так і ліквідацією надзвичайної ситуації, надають допомогу 

колегам, їм притаманно проявляти ініціативу в спілкуванні. 

Комунікативні здібності на середньому рівні проявили три респондента 

6% від усіх опитуваних, охарактеризувати ми їх можемо як, керівників які 

прагнуть до встановлення контактів, безпринципних які намагаються 

відстоювати своє даже тоді коли вони не зовсім прави, тобто на нашу думку 

із-за певного браку досвіду та гарячності вони можуть підпадати під критику 

соціуму, їм потрібно працювати над собою. 
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Низький рівень ми виявили у трьох опитуваних це 6% від усіх 

опитуваних. Характеризувати даних осіб ми можемо наступним чином, дані 

керівники ми б сказали на управлінські посади попали «помилково» в звязку 

з тим що вони не дуже товариські, у нововму колективі відчувають себе 

сковано. Мають труднощі у встановлені контактів, рідко проявляють 

ініціативу, намагаються уникати самостійних рішень. 

За іншим показником даної методики, організаторські здібності нами 

також були отримані в цілому високі показники, так 43 респонденти набрали 

високий рівень організаторських здібностей, тобто 80 % від нашої загальної 

вибірки, середній рівень 6 керівників або 11% та 5 керівників або 9% низький 

рівень.  

Варто зазначити що середній та низький рівень був виявлений в групі 

середнього начальницького складу у осіб яких не що давно призначили на 

керівні посади. Для наглядності результати за методикою комунікативно-

організаторських здібностей наведені у рисунку 3.5. 

  

Рис.3.5 Показник методики комунікативно організаторських здібностей 

керівників підрозділів та органів управління. 

Провівши обробку результатів методики «Басса-Даркі», яка в нашому 

дослідженні встановленні кадрових детермінант успішного публічного 

управління, відіграє одну з ключових детермінант, ми отримали наступні 

дані які ми можемо інтерпретувати наступним чином. За параметром фізична 
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агресія нами отримані такі результати: високі показники були встановлені 5 

респондентів що від нашої вибірки дорівнює 10% опитуваних, тобто ці 

керівники мають не низький контроль особистісної поведінки, та можуть до 

підлеглого особового складу застосувати силу. Середній показник був 

отриманий у 55% опитуваних це дуже багато, це говорить про 

імпульсивність але також про контроль себе у кризових ситуаціях, низькі 

показники за даним параметром складають 35% від усіх опитуваних ці 

керівники емоційно зрілі та можуть контролювати свої дії в усіх критичних 

ситуаціях та мають високий управлінський потенціал в успішному 

управлінні як особовим складом так і вирішенні інших ситуацій пов’язаних з 

публічним управлінням. 

Другим показником є вербальна агресивність, за цим показником 

високий рівень має 10 % респондентів прояв негативних емоцій через 

постійні чвари, крики, погрози тощо, середній 52%, низький рівень 38% 

опитуваних.  

За показником непряма агресія нами були отримані наступні 

результати 15% це високі показники, цим керівникам притаманне готовність 

к прояву негативних почуттів при малому впливу любого подразника, 57% 

респондентів знаходятся в середньому діапазоні прояву даного показника та 

28% набрали низькі показники це свідчить про набутий життєвий досвід, та 

великий досвід в успішному публічному управлінні. 

Ще один показник до якого потрібно придивитися це негативізм, в 

зв’язку з тим що в нашому дослідженні ми використовуваєм для виявлення 

детермінант успішного публічного управління дві групи респондентів, ті які 

відносяться до старшого начальницького складу та до середнього, які тільки 

були призначені на посади і які вже на них проходять службу. Негативізм – 

це опозиційна манера в поведінці від пасивного супротиву до активної 

боротьби проти встановлених звичок та законів. Серед наших респондентів 

виосокі показники не виказав жодний респондент середні показники набрали 

44%, та низькі показники 56% від усіх опитуваних. 
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Інші характеристики за цією методикою знаходяться на середньому та 

низькому рівні враженості, результати за цією методикою наведені на 

рисунку 3.6. 

 

Рис.3.6 Показник методики А. Басса та А. Даркі керівників підрозділів 

та органів управління. 

Крім того за отриманими результатами цієї методики нами були 

підраховані індекс агресивності та індекс ворожості по відношенню до 

оточуючих та підлеглих, так серед наших респондентів високі показники не 

були виявлені, усі показники знаходяться на середньому та низькому рівні 

проявів агресивності і ворожості результат на рисунку 3.7. 
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Рис.3.7 Показники індексів агресивності та ворожості за результатами 

методики А. Басса та А. Даркі керівників підрозділів та органів управління 

ГУ ДСНС України у Запорізькій області. 

Дане тестування проводиться при висуненні осіб на вищи керівні 

(управлінські посади) посади в блоці методик з метою їх типологічних 

індивідуальних особливостей за допомогою методики «СОБЧИК». Дана 

методика також складається з деяких показників, ми розпочнемо з показника 

екстраверсія – за даним показником високі показники у 74% опитуваних це 

свідчить про те, що ці керівники у відповідності до своїх посад більш 

контактні з оточуючими людьми, з метою вирішення того чи іншого 

службового питання, що також може проявлятися в настирливості у 

спілкуванні та не розбірливому відношенню до встановлення 

міжособистісних контактів. 20 % показали середній рівень це свідчить про 

надлишкову товариськість, низький рівень за даним показником 

притаманний 6% респондентів і свідчить про нормальну товариськість 

прагнення до вибіркового кола контактів. 

За показником спонтанності були отримані наступні результати а саме, 

15% керівників показали високі показники для них притаманне позитивна 

самооцінка, прагнення до адекватного самоствердження без шкоди для 

підлеглих та оточуючих, середні показники були виявлені у 74% опитуваних 

їх поведінка проявляється рискованістю та прагненням до лідерства у 

колективі, низькі показники були встановлені у 11% опитуваних і свідчать 

про їх високу імпульсивність в поведінці.  

За шкалою стенічності (агресивності) нами були отримані такі 

результати 40 % опитуваних набрали високі показники, для них притаманне 

впевнена тенденція до само ствердження, активна самореалізація, прагнення 

до відстоювання своїх інтересів. Середні показники проявили 60% 

респондентів, них проявляється егоцентризм, та агресивна манера 

самоствердження всупереч інтересам оточуючих 
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Наступна шкала – шкала ригідності, за даною шкалою 98% 

респондентів проявляють стрес стійкість, та схильність до педантизму, що на 

нашу впливовим фактором у вирішенні завдання пов’язаних з успішним 

публічним управлінням в органах і підрозділах цивільного захисту. 

Ще одна шкала яка є для нашого дослідження значимою це – шкала 

тривожності так високі показники за цією шкалою набрали 46% від нашої 

вибірки це свідчить про тещо вони виявляють обережність в прийнятті 

рішень, відповідальність по відношенню до оточуючих. 54% набрали за 

даною шкалою середні бали в них проявляється мнимість, та боязливість 

перед невдачею.  Усі отримані результати представлені на рисунку 3.8. 

 

Рис. 3.8. Показники методики СОБЧИК керівників підрозділів та 

органів управління. 

3.2 Визначення кадрових детермінант результативного публічного 

управління у сфері цивільного захисту. 

Опираючись на розглянутий матеріал нашої роботи та проведене 

дослідження з виявлення та встановлення кадрових детермінант 

результативного публічного управління ми можемо сказати, що першою 

детермінантою яка на нашу думку є важливою при призначенні на посаду є 

наявність «професійної підготовки». 
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Другою детермінантою буде «практичний досвід роботи», це також 

одна з важливих детермінант яка впливає на результативне публічне 

управління підрозділами цивільного захисту. 

Ще одну детермінанту яку ми виділимо це «готовність керівника до дій», яка 

складається з двох компонентів, по- перше – це вміння добре робити те, що 

тобі не подобається. Адже в будь-якій, навіть в самій улюбленій справі 

завжди є частина, яка викликає відразу. Наприклад, як у тому самому 

прислів'ї, в катанні з гірки. Поки летиш вниз - все добре, але наверх санки 

доведеться тягти. Не кажучи вже про набагато складну справу, як 

результативне публічне управління підрозділом. Якщо  керівник не зуміє так 

чи інакше привчити або, кожен раз змушувати себе добре робити ту частину 

роботи, яка йому не подобається, результату не досягти. По-друге це - 

освоєння найбільшого обсягу знань і умінь. У переважної більшості 

успішних керівників підрозділу, ключовою компетенцією, яка дозволила їм 

стати такими, було вміння вчитися. Причому у всіх і в будь-яких умовах. 

Всім доступним і, з точки зору більш ледачих керівників, абсолютно 

непотрібних речей. Тому що чим більше компетенцій освоїть керівник , тим 

більше у нього віяло можливостей в кожній конкретній ситуації досягнути 

успішного результату. 

Ще одна ряд детермінант без яких не можливо результативне 

управління підрозділами ДСНС України, це особистісні якості, властивості 

особистості, характер та темперамент. За допомогою проведеного 

дослідження та статистичних методів ми встановили які з властивостей 

керівників можливо віднести до кадрових детермінант які впливають на 

результативність успішного публічного управління. Так за допомогою 

кореляції Пірсона нами був встановлений ряд взаємозв’язків, при 

можливих трьох статистичних помилках £=0,10, £=0,05, £=0,01, таким 

чином при помилки  £=0,10, Fк=0,231, при £=0,05, Fк=0,273, та при £=0,01, 

Fк=0,354 (де Fк – це критичне значення для даної помилки). Якщо Fк<Fе (де 

Fе- результат отриманий експериментальним шляхом) тоді кореляція 



 94 

являється значимою, і ми можемо стверджувати про наявність зв’язків між 

корелюючи ми факторами. Результати нашого кореляційного дослідження ми 

помістили у таблицю 3.1. 

              Таблиця 3.1 

Результати кореляційного дослідження «Встановлення детермінант які 

впливають на результативне публічне управління в підрозділах ДСНС 

України» (бали) 

 

Так, з кореляційної таблиці ми бачимо, що кореляцій зв’язок 

проявляється за наступними факторами: був виявлений сильний зворотний 

зв’язок (r = -0,716) між «підозрілість» та «комунікативні здібності», таким 

чином чим вище вплив підозрілості керівника, тим нижче його комунікативні 

якості, тобто керівник, не довіряє підпорядкованому особовому складу, 

завжди шукає причину пере провірити їх діяльність, контролювати усі 

процеси які пов’язані з діяльністю підрозділу так і процеси діяльності самих 

працівників, взагалі вести все сам. Цей прояв є негативним в 

результативному публічному управлінні тому, що не надає належним чином 

розкрити усі можливості, як керівника, так працівників підрозділу. Але це 

також є детермінантою публічного управління хоч і негативною. Крім того 

такий же зворотній зв'язок але помірної тісноти був виявлений між 

«підозрілістю» та «організаторськими здібностями», що також вказує на 

негативні наслідки в управлінні підрозділом. 

Між «комунікативними якостями» та фактором «екстраверсія»  

результати дослідження вказують на прямий сильний зв'язок (r = 0, 712),  

тобто чим вище комунікативні якості керівника тим менше його 

направленість на зовні, це позитивна детермінанта вона буде 

 
ФА BА НА Н Д П О ПП Е СП А Р І С Т Л 

КЯ 0,184 0,154 0,040 0,149 -0,086 -0,716 -0,004 -0,114 0,712 0,346 0,398 0,122 -0,648 -0,418 -0,332 0,493 

ОЯ -0,013 -0,058 0,052 0,219 0,011 -0,396 0,015 -0,235 0,584 0,061 0,293 0,317 -0,265 -0,052 0,045 0,285 

 ПР КП МН              

КЯ 0,239 -0,020 0,069              

ОЯ 0,212 0,132 -0,016              
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характеризувати керівника як професіонала який завжди добивається 

позитивного результату, при цьому не роблячи нічого зайвого. Крім того за 

показником «організаторські здібності» та фактором «екстраверсія»  

результати дослідження також вказують на прямий сильний зв'язок  

(r = 0, 584), тобто це ще одна позитивна детермінанта які повною мірою 

впливають на лідерський потенціал керівника, який повною мірою віддає 

його в високо професійне результативне публічне управління підрозділом. 

Для професійної діяльності дані фактори грають важливу роль тому, що 

дають змогу віддавати накази які в екстремальних умовах сприяють швидкій 

локалізації надзвичайної ситуації. 

Між фактором «комунікативні якості» та фактором «спонтанність» був 

виявлений прямий зв'язок помірної тісноти  (r = 0,346), тобто чим вище 

комунікативні якості тим вище в них позитивна самооцінка та легше їм 

завоювати та підтримувати свій авторитет успішного керівника серед 

особового складу. 

Наступний взаємозв’язок помірної тісноти був виявлений (r = 0,346) між 

фактором «комунікативні якості» та фактором «агресивність», це говорить 

про активну самореалізацію керівника, яка проявляється в адекватному 

сприянню дійсності, та прагненню відстоювати інтереси свої, своїх підлеглих  

в усіх владних інстанціях для позитивного вирішення того чи іншого 

питання. Це прояв результативного управління підрозділом, та успішного 

виконання завдань та обов’язків підпорядкованим підрозділом. Це також 

позитивна детермінанта ефективного публічного управління підрозділом. 

Такий же прямий зв'язок помірної тісноти (r = 0,293) між фактором 

«організаторські якості» та фактором «агресивність», це свідчить про 

усвідомлення особовим складом своїх функцій та задач, можливість 

керівником налагодити позитивне управління та організувати всіх на успішне 

виконання задач з ліквідації наслідків аварій та інших надзвичайних 

ситуацій. Це ще одна позитивна детермінанта успішного публічного 

управління. 
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Наступний прояв сильного зворотного зв’язку був виявлений між 

фактором «комунікативні якості» та фактором «інтроверсія» (r = -0,648), 

тобто чим більше керівник направлений в себе тим гірше йому вдається 

керувати підрозділом, але з іншого боку він може проганяти через себе 

складну ситуацію та досягати успіху по виконанню поставленого завдання, 

ця детермінанта однаково впливає як на успішне керування підрозділом так і 

навпаки.  

Ще один сильний зворотній зв'язок був виявлений між 

«комунікативними якостями» та фактором «сензитивність»  (r = -0,418), це 

стосується тих керівників які є особами впечетлітельними, чуйними до 

проявів тиску та направленими на уникнення невдачі ніж досягти 

позитивного результату у процесі керування, таким чином ця детермінанта є 

негативною бо вона направлена не на успішне керування, а на уникнення не 

вдачі.  

Наступний зворотній взаємозв’язок помірної тісноти був виявлений між 

«комунікативними якостями» та фактором «тривожність» (r = -0, 332), слід 

відмітити що у даному випадку тривожність відіграє роль додаткового 

контролю для прийняття управлінського рішення. Це буде проявлятися 

обережністю в прийнятті управлінських рішень, відповідальністю за 

підлеглих. Це позитивна кадрова детермінанта яка впливає на результативне 

публічне управління. 

Наступний взаємозв’язок помірної тісноти був виявлений (r = 0,493) між 

фактором «комунікативні якості» та фактором «лабільності», це говорить про 

активну самореалізацію керівника, яка проявляється через стресостійкість, та 

мотиваційну направленість на позитивний результат в досягненні виконання 

любого завдання яке ставиться перед керівником та підрозділом. Це також 

позитивна детермінанта ефективного публічного управління підрозділом. 

Крім того взаємозв’язок між «організаторськими здібностями» та 

«ригідністю» (r = 0,493) також це підтверджує. Остання детермінанта яка 

була встановлена за допомогою кореляційного дослідження, це отриманий 
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взаємозв’язок між «комунікативні якості» та фактором «поведінкова 

регуляція» (r = 0,239), тобто чим вище прояв контролю своєї поведінки тим 

вище комунікативні якості, що позитивно складується на лідерських якостях 

керівника а також його результативному управлінні підрозділом цивільного 

захисту. 

За допомогою  t-критерія Стьюдента нами було встановлено що між 

обома не залежними групами середні значення за всіма показниками які ми 

вивчали майже не мають розбіжностей всі відхилення знаходяться межах 

норми тому можна говорити про достовірність отриманих результатів. 

Таким чином враховуючи результати нашого дослідження ми можемо 

зробити наступний висновок, що кадрові детермінанти, які ми розглянули у 

нашому дослідженні дійсно мають вплив на результативне управління 

підрозділами ДСНС України, отримані результати надають нам змогу 

корегувати ту чи іншу детермінанту за для досягнення позитивного 

результату в публічному управлінні підрозділами цивільного захисту.. 

3.3 Програма проведення тренінгу для розкриття якостей 

особистості керівника які впливають на результативне публічне 

управління органами і підрозділами цивільного захисту 

На підставі нашого проведеного дослідження, ми зробили висновок що 

один з факторів такий як комунікативні якості потрібно постійно розвивати, 

тому ми пропонуємо тренінг пов'язаний з спілкування який допоможе 

керівникам розкрити себе повною мірою як результативного лідера який 

орієнтований на досягнення позитивного результату. У психології під 

спілкуванням розуміється складний багатогранний процес встановлення і 

розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами в спільній 

діяльності і включає обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії 

взаємодії, сприйняття, і розуміння іншої людини. У спілкуванні людина 

самовизначається, виявляючи свої індивідуальні психологічні особливості. За 

формою здійснення взаємодії можна судити про комунікативні зв'язки у 

колективі, протіканні внутрішньо колективних процесів. Для керівника дуже 
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важливо знати і вміти виправити стиль спілкування в підрозділі між різними 

категоріями начальницького складу. Це дає йому певною мірою можливість 

судити про наявність нестатутних взаємин в підрозділі, протіканні різних 

негативних процесів.  

По критерію "мета спілкування" виділяють вісім його функцій.  

1 КОНТАКТНА – встановлення контакту.  

2 ІНФОРМАЦІЙНА – обмін повідомленнями.  

3 СПОНУКАЛЬНА – стимуляція активності партнера.  

4 КООРДИНАЦІЙНА – взаємне орієнтування і узгодження дій при 

спільній діяльності.  

5 РОЗУМІННЯ – розуміння партнерами один одного (намірів, устанок).  

6 АМОТІВНА – збудження в партнерові потрібних емоційних 

переживань, зміна з його допомогою своїх власних переживань і станів.  

7 ВСТАНОВЛЕННЯ СТОСУНКІВ – усвідомлення і фіксація свого місця 

в системі ролевих, статусних, ділових, міжособових зв'язків спілки, в якому 

належить діяти співробітнику.  

8 ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ – зміна стану, поведінки партнера.  

Тепер, коли ми знаємо на досягнення яких цілей спрямоване 

спілкування, стає зрозуміло, що керівник повинен мати інструмент, що 

дозволяє йому впливати і коректувати процес спілкування у підрозділі. Цей 

курс дозволяє керівнику мати такий інструментарій. Надалі будуть дані лише 

практичні рекомендації і вправи для організації тренерами тренінгів по 

спілкуванню із звданням реалізації раніше вказаних цілей.  

Методика призначена для роботи з особовим складом різних підрозділів 

та груп, оскільки після роботи в парі між начальницьким складом 

складається новий тип взаємин, більше взаєморозуміння. Добрі результати 

досягаються при проходженні курсу середнім та старшим начальницьким 

складом. Проводячи цей курс, тренер, окрім корекції взаємин в колективі, 

може ще спостерігати динаміку цих змін, і, виходячи з цього, будувати свою 

подальшу роботу. Щоб отримати користь з тренінгу необхідно виконувати 
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вправи в тій послідовності, якою вони дані. У міру того, як начальницький 

склад виконує наступні вправи, він повинен продовжувати застосовувати те, 

чому він навчився з попередніх вправ.  

ЯК КЕРУВАТИ ТРЕНІНГОМ  

(поради і рекомендації трененрів)  

1. Для організації тренінгу трененр набирає групу для роботи. Сам 

уважно вивчає вправи, порядок їх виконання, до якого кінцевого результату 

вони повинні привести.  

2. Кожному хто бере участь в тренінгу підбирається напарник, з яким 

надалі він працюватиме. Завдяки роботі в парах начальницький склад 

братиме активну участь в тренінгу, а також дізнаються, як застосовувати 

матеріал, що вивчається. Бажано, аби пари працювали разом до кінця 

тренінгу. Робота в парах не лише пробуджує у начальницького складу 

інтерес до інших людей, але і примущує їх приймати певну відповідальність 

за напарника.  

3. Робота організовується почерзі, при цьому обидва напарники 

досягають результатів. один співробітник тренує іншого. потім вони 

міняється і напарник виконує цю вправу.  

4. Тренер стежить, щоб вправи виконувалися правильно, і перехід до 

наступного здійснювався лише після досягнення добрих результатів по 

попередньому.  

Аудиторія для проведення тренінгу. Для цього підійде будь-яке добре 

провітрюване, вільне приміщення в підрозділі, що має добре освітлення і 

достатню кількість стільців з прямими спинками. Розміри приміщення 

повинні дозволяти начальницькому складу вільно сидіти один проти одного 

на відстані 80 -90 сантиметрів. Аудиторія має бути чистою.  

Вправи виконуються одне за іншим до досягнення кінцевого результату 

і відчуття упевненості в тому, що він може виконувати вправи і 

застосовувати його в житті.  
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Проходження курсу відбувається в послідовності крок за кроком. Пара 

не припиняє вправи, доки кожен не досягне успіху. Вправи виконуються 

точно як вони описані, без яких-небудь доповнень, змін і коректувань.  

Тренер повинен переконатися в тому, що кожен співробітник розуміє, як 

виконувати ці вправи. Цей курс повинен привести до суттєвих змін в 

структурі внутрішніх зв'язків в колективі.  

Тренер повинен показати де, отримані навички і уміння, можуть 

застосовуватися в житті (дивіться розділ «Приклади використання 

тренувальних вправ»).  

Тренування. 

Тренер повинен:  

1. Тренувати з метою: тримати в думці мету, щоб співробітникикраще 

розуміли вправи.  

2. Тренувати реалістично; будьте реалістичні в тренуванні кажучи, що 

"У мене болить нога", це не означає, що ваша нога дійсно болить, але ви 

повинні сказати і показати це так, щоб змусити напарника дійсно думати, що 

болить нога.  

3 Тренувати з наміром; в глибині тренування має бути ваш намір, щоб до 

кінця сеансу співробітникиусвідомлювали, що в кінці в них виходить краще, 

ніж на початку, має бути відчуття, що вони досягли якогось прогресу, 

наскільки б малим він не був.  

4 При тренуванні запроваджуйте кожного разу лише один новий 

елемент. Перш, ніж переходити до нового кроку, переконайтеся, що ця пара 

добре освоїла попередні.  

5 Увага. Пари не йтимуть однаково в засвоєнні вправ тренінгу. Тренер 

не повинен нікого квапити, він надає допомогу, і кожній парі дає 

індивідуальне завдання. кожна пара працює самостійно, просувається вперед 

тільки на основі своїх успіхів і не підстроюється під останніх. Трененр 

уважно за цим стежить. Таким чином, впродовж всього тренінгу можуть 
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додаватися нові пари, яким тренер ставить завдання і вони включаються в 

роботу.  

Приклади використання тренувальних вправ. Тут даються деякі 

приклади життєвих ситуацій, в яких можуть бути використані ці вправи.  

Приклади підібрані так, щоб співробітники розуміли, що проходження 

цього курсу корисне в умовах повсякденного життя. Це дозволяє підняти 

значущість курсу і полегшити постановку цілей. Трененр повинен бачити для 

себе задачу поліпшення взаємин у структурному підрозділі, викорінювання 

нестатутних взаємин, надання допомоги співробітникам в адаптаційні 

періоди.  

Вправа №1 Просто сиди. Ця вправа може застосовуватися в будь-якій 

життєвій ситуації, коли людина хоче забезпечити добре спілкування з іншою 

людиною і зосередити свою увагу на нім.  

Вправа №2 Дивися на кого-небудь. У будь-якій ситуації, з тим, аби ви 

могли дивитися на людей і почувати себе цілком затишно, спілкуючись із 

ними.  

Вправа №3 Поговори з будь-ким. Ви хочете, аби вас розуміли, і не 

хочете, розмовляючи з людьми, бути недорікуватим або бурмотіти щось 

невиразне.  

Вправа №4 Розмовляй, незважаючи на втручання. а) Коли ви 

намагаєтеся говорити з людиною, а вона постійно перебиває вас. б) Коли ви 

розмовляєте з людиною, а хтось ще постійно намагається включитися в 

розмову.  

Вправа №5 Доведи своє повідомлення до свідомості слухача. Ви 

намагаєтеся з кимось розмовляти, а його увага зосереджена на чомусь 

іншому, але ви все ж таки хочете донести до нього своє повідомлення і знати 

що вона зрозуміла.  

Вправа №6 Слухай. У будь-якій ситуації, коли ви хочете чути і розуміти 

все, що вам каже співрозмовник.  



 102 

Вправа №7 Повне підтвердження. Ви розмовляєте  з людиною і хочете, 

щоб він відчув, що все сказане їм вами вже зрозуміло, і тепер ви готові 

приступити до обговорення наступного питання.  

Вправа №8 Намагайтеся, щоб людина продовжувала говорити. Ви 

розмовляєте і хочете, або ваш  продовжував говорити, тому що намагаєтеся 

більше дізнатися на цю тему.  

Вправа №9 Зумій не відповісти. а) Вам ставлять особисте або 

збентежене для вас питання, на яке ви не хочете відповідати, але не хочете 

бути неввічливим. б) Ви не хочете відповідати на питання людини, тому що 

можете зачепити його почуття. в) Ви плануєте сюрприз і не хочете нічого 

видавати.  

Вправа №10 Припинення розпитів а) Ви хочете м'яко припинити 

розпити, щобповернутися до того, що ви робили. б) Ви обмежені в часі, а 

людина ставить вам одне питання за іншим.  

Вправа №12 Розпочинай розмову. У будь-якій ситуації, коли ви бачите 

когось, з кимвам потрібно познайомитися.  

Вправа №13 Добийся, щоб той, що мовчить заговорив. а) Ви зустріли 

друга, який не хоче розмовляти з вами, і ви хочете, щоб він заговорив і ви б 

могли з'ясувати, що відбулося. в) Ви знаєте когось, хто завжди дуже 

сором'язливий і майже ніколи ні зким не розмовляє. Ви хочете, щоб він це 

здолав.  

Вправа №14 Поверни співрозмовника до теми розмови. У будь-якому 

випадку, коли співрозмовник  кидає почату тему і переходить до іншої.  

Вправа №15 Переклади розмову на іншу тему. Вам не хочеться 

продовжувати розмову на неприємну для вас і ви хочете її припинити.  

Дії тренера в ході тренінгу  

Трененр постійно знаходиться в аудиторії, в якій проводиться тренінг, і 

стежить за точним виконанням вимог до вправ. При цьому він не вступає в 

обговорення вправ. Тренер ходить між парами тих, що тренуються і 

спостерігає за ними. Будь-які неправильні дії в ході виконання вправи тренер 
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перериває словом "стоп", вказує помилки і дає команду на 

відновленнятренування словом "почали". Припинити і відновити тренування 

може і напарник, який у цей момент є тренером, при цьому повинен уважно 

стежити за правильністю зробленого зауваження.  

Увага: у аудиторії не повинні перебувати люди, що не беруть участь в 

психологічному тренінгу, забороняється ведення будь-яких сторонніх 

розмов, обговорення заняття. 

упр. №1 просто сиди.  

Мета: Набути навик бути здатним сидіти спокійно, без напруженості і 

нервозності, не займаючись нічим іншим, просто сидіти.  

Вправа: Закрийте очі. Сидіть прямо на стільці з прямою спинкою. 

Виконуйте вправу до тих пір, поки не зникне тенденція або бажання 

соватися, рухатися або змінювати положення. Якщо таке відбувається, 

продовжуйте вправу, доки це відчуття не зникне.  

Кінцевий результат. коли співробітник цілком переконаний, що він може 

спокійно і зручно сидіти в перебігу невизначеного періоду, не відчуватиме 

бажання сіпатися, рухатися або необхідності пригнічувати такі бажання.  

Тренер: Стежить за правильністю виконання вправи, щобспівробітники 

не нахилялися, не вставали, не переривали вправи самостійно.  

Упр. №2 дивися на кого-небудь  

Мета: Набути навик сидіти спокійно і дивитися на кого-небудь без 

напруги.  

Вправа: З розплющеними очима, сидячи прямо на стільці з прямою 

спинкою, дивитеся на напарника, що сидить навпроти вас. Робіть це доки не 

залишається жодних сіпань, здригань і інших не бажаних проявів.  

Роль напарника: Може спокійно сидіти, рухатися, але не вставати із 

стільця. Оголошує "стоп" при будь-якому русі або реакції що тренується, 

після цього дає команду "почали".  
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Кінцевий результат: упевненість в тому, що можна спокійно сидіти і 

дивитися на кого-небудь, не переживаючи відчуття незручності і не 

зосереджувати  уваги на необхідності робити це.  

Тренер: спостерігає за правильністю виконання вправи, щоб той, що 

тренується не нахилявся, не переривав заняття до досягнення кінцевого 

результату. Стежить за правильність подачі команди "стоп", і "почали".  

Упр. №3 поговори зким-небудь.  

Мета: Набути навик казати що-небудь іншій людині чітко і виразно.  

Вправа: Сидячи навпроти один одного на зручній відстані, легко і 

виразно називайте цифри. Кажіть так, щоб напарник міг чути, не дуже 

голосноі не занадто тихо, без інтонації, як би механічно, завжди одним 

тоном, без акцентування, без зусиль і напруги  

Роль напарника: При будь-якій напруженості або неоптимальній дикції 

тренування зупиняється словом "стоп". Цифри мають бути чутні чітко, 

виразно, без зусиль. 

Кінцевий результат: упевненість, що людина може без 

усякихнезручностей виступити з усним повідомленням іншої людини, яке 

буде почуто цією людиною легко і без напруги тренер: стежить за тим, щоб 

суворо виконувалися всі вимоги до попередніх вправ і додатково перериває 

тренування якщо той, що тренується починає покашлювати, застосовувати 

паразитарні  "а", "э", за все окрім ясного, легко чутного донесення 

інформації.  

Упр №4 Говори Незважаючи На Втручання  

Мета: Набути навик продовжувати говорити, коли інша людина прагне 

втрутитися із своєю промовою.  

Вправа: Той, що тренується називає цифри так, щоб вони звучали як 

повідомлення, і безперервно їх вимовляє. Тренер прагне перешкодити його 

повідомленню.  

Роль напарника: напарник не може чинити зауваження особистості, що 

заважає, що тренується або торкатися до нього, алевін може робити все інше, 
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щоб змусити напарника відчути, що в його повідомлення втручаються, 

збиваючи його, не погоджуючись, жестикулюючи, сміючись, якщо йому 

вдається припинити повідомлення, він повинен продовжувати 

використовувати цей же тип втручання, доки той, що тренується не зможе 

продовжувати незважаючи на це втручання.  

Кінцевий результат: людина відчуває, що віна може продовжувати 

повідомлення незважаючи на втручання, і може робити це без напруги і без 

особовоїреакції.  

Тренер: Звертає увагу на реакцію, що тренується на різні зауваження, 

репліки, рухи, і зупиняє, якщо є порушення вимог попередніх вправ, а також 

якщо він замислюється, почуває себе ніяково. особливо звертає увагу після 

яких слів, або рухів це відбувається і вимагає їх повтору, до тих пір, доки 

той, що тренується не перестає на них реагувати.  

Упр. №5 доведи своє повідомлення до свідомості слухача  

Мета: придбати навик передачі одного конкретного повідомлення 

слухачеві, щобвін зрозумів незважаючи на неувагу або втручання.  

Вправа: Той, що тренується повідомляє напарникові певну цифру і 

продовжує називати її, доки вони обидва не будуть упевнені, що тренований 

її зрозумів і прийняв.  

Роль напарника: пара не повинна  вставати з місця і торкатися один 

одного. Той, що тренується виконує всі вимоги попередніх вправ, напарник 

поводиться вільно, він не може тільки вставати і йти. Коли цифра передана, 

незважаючи на проби утруднити той, що тренує визнає це словом "прийняв" і 

переходять до іншої цифри до досягнення кінцевогорезультату.  

кінцевий результат: людина, цілком упевнена, що він може зробити 

повідомлення, передавати його і добитися, щоб воно було зрозуміло.  

Тренер: спостерігає за правильністю виконання вправи і зупиняє, якщо є 

порушення. Не можна допускати ніяких інтерпретацій з боку тих, що 

тренуються.  

Упр. №6. Слухай.  
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Мета: Придбати навик слухати іншого.  

Вправа: Той, що тренує вимовляє випадкові цифри з різними 

інтонаціями голосу, неначе це словесні повідомлення, той, що тренується 

слухає і розуміє вимовні цифри, не намагаючись перебити, зберігаючи 

вирази жвавості і зацікавленості.  

Роль напарника: вимовляє цифри з різною інтонацією, включаючи 

монотонність, прагнучи викликати у того, що тренується байдужість або, 

навпаки, роздратування. Якщо це відбуваєтьсявін зупиняє виконання вправи 

словом "стоп" . 

Тренер: Стежить за правильністю виконання вправи, особливо 

звертаючи увагу на реакцію того, що тренується. Якщо він виявляє негативну 

реакцію на певний тон, то вимагає повторення цього епізоду кілька разів.  

Кінцевий результат: Людина має бути упевнена, що він зможе без 

напруги, із зовнішньою зацікавленістю слухати, що завгодно.  

Упр. №7 підтвердження. 

 Мета: Набути навик підтвердження повідомлень, спостережень і 

зауважень іншої людини.  

Вправа: тренуючий берет будь-яку газету, книгу і вибирає з неї окремі 

повідомлення, спостереження і зауваження, а той, що тренується повинен 

підтвердити кожен його вислів кивком голови, підтверджуючим звуком, 

словами, так, щоб людина переконалася в тому, що немає необхідності 

повторювати цей матеріал, що він остаточно прийнятий і зрозумів цілком і 

остаточно.  

Роль напарника: спокійно з різною інтонацією читає уривки  з книги, 

чекаючи підтвердження, для продовження читання, при цьому стежить щоб 

між підтвердженнями не було паузи і воно не робилося з роздратуванням. 

Якщо це відбуваєтьсятренування уривається.  

Тренер: стежить, щоб підтвердження робилися спокійно, без 

роздратування, достатньо голосно. Якщо є негативні реакції, то вправа 
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уривається словом "стоп", робиться вказівка і тренування продовжується із 

слова "почали".  

Кінцевий результат: переконаність в тому, що людина може 

підтверджувати все, що йому сказане, без зусиль і напруги і що, інша людина 

не відчуває необхідності повторювати або продовжувати тему, задоволений 

цим, не наляканий Здатність припиняти повідомлення, зауваження без 

непотрібних відчуттів і розладів.  

Упр. №8 добивайся, щоб людина продовжувала говорити.  

Мета: придбати навик заохочувати мовця продовжувати розмову. 

Вправа: напарники сидають навтпроти одного. Той, що тренує говорить, 

використовуючи цифри, неначе він запитує, робить зауваження або 

повідомлення. Той, що тренується киває і дає підтвердження так, щоб 

викликати людину на подальше продовження розмови. Не можна 

використовувати прямі висловлювання типу "Продовжуй". 

Використовуються схвальні кивки, відкриті питання, зацікавлений вигляд і 

інші засоби. Людина повинна відчути себе схильним продовжувати розмову.  

Роль напарника: напарник повинен виявляти зацікавленість або 

пасивність в розмові, періодично зміняючитон.  

Тренер: стежить за тим, щоб вправа припинялася, якщо урвався 

комунікаційний потік, а також, якщо той, що тренується виглядає або діє так, 

що це веде до розриву розмови  

Кінцевий результат: переконаність, що людина за бажання може 

переконати напарника продовжувати розмову.  

Упр. №9 зумій не відповісти.  

Мета: придбати навик створювати враження, що відповів, насправді не 

відповідаючи на питання.  

Вправа: той, що тренує ставить питання очевидного характеру про 

навколишнє оточення типу «це кімната? ", а той, що тренується повинен  

відповісти так, щоб здавалося що він відповів, хоча він насправді не зробив 
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цього, але так, щоб відсутності відповіді не було очевидним. жодних 

особистих питань ставити не можна.  

Приклад: "Це стілець? ", "Схоже він зроблений із дерева! " або" Напевно 

він дорого стоїть! "Можна задавати контрольні питання.  

Роль напарника: постійно ставить питання, не повторюючи їх. Зупиняє 

тренування за безглузді варіанти не відповідей, ухильні пози, прояв різних 

емоцій.  

Трененр: контролює правильність поставлених питань і даних на них не-

відповідей. Особлива увага звертається аби не було особистихпитань. 

Зупиняє тренування якщо, той, що тренується довго думає, проявляє 

нервозність, дає невірні відповіді.  

Упр. №10 припинення розпитів.  

Мета: набути навикприпинення питань при повному задоволенні того, 

що запитує 

Вправа: той, що тренує ставить питання щодо навколишнього оточення 

(жодних особистихпитань ставити не можна), а той, що тренується відповідає 

так, щоб виключити подальші розпити,не викликаючи при цьому засмучення 

або незадоволеності у того, що запитує. Відповідати треба так, щоб закінчити 

розпити.  

Приклад: "сьогодні хороший день? " не-відповідь "Ви вже були на 

вулиці? "або "Я вважаю, я краще сходжу на вулицю і погляну" відповідь: 

"Насправді, я радий що ми поговорили про це"  

Роль напарника: така сама, що у попередній вправі.  

Тренер: Звертає увагу на якість відповідей і стежить за дотриманням 

вимог до попередніх вправ.  

Упр. №11 почни розмову.  

Мета: набути уміння почати розмову.  

Вправа: той, що тренує змальовує незнайомця. Задача, що тренується 

розпочинати розмову. Той, що тренує спрямовуєувагу на щось, а напарник 
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повинен здогадатися на що спрямована увага, і висловлюється на ту тему або 

про цей предмет.  

Приклад: Увагу направлено на підлогу. Той, що тренується говорить 

"Яка рівна підлога", напарник повинен відповісти.  

Роль напарника: Він повинен брати активну участь у роботі і старанно з 

початку показувати на, що спрямована його увага, поступово ускладнюючи 

завдання  

Трененр: Звертає увагу на те, як поводиться, що тренується, на його 

реакцію, уміння вгадувати на, що спрямована увага. Зупиняє вправу за будь-

яке коливання, невпевненість.  

Кінцевий результат. Переконаність, що людина може почати розмову з 

іншою людиною.  

Упр. №12 добийся, щоб той, що мовчить заговорив.  

Мета: набути навик змусити людину, яка очевидно не бажає розмовляти, 

заговорити, не турбуючи його.  

Вправа: Тренуючий берет на себе  роль і грає її.  

Приклад: "Я маленький хлопчик", і потім сидить не бажаючи 

розмовляти. Що тренується: "Я не проти, що ви не бажаєте говорити. Ви 

давно себе так почуваєте? " Дія полягає в тому, щоб з початку погодитися з 

мовчанням і потім поставити питання що не стосується емоційного 

забарвлення. Можна використовувати інші засоби для початку розмови.  

Роль напарника: переймає на себе будь-яку роль, посилює ступінь не 

бажання розмовляти.  

Тренер: Вимагає аби вправа припинялася при будь-яких поступках з 

боку того, що тренує, якщо є коливання або недолік переконливості з боку 

того, що тренується. Заохочує будь-який успіх.  

Кінцевий результат: упевненість, що можна примусити розмовляти будь-

яку людину.  

Упр. №13 поверни співрозмовника до теми розмови.  
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Мета: придбати навик повернення людини до розмови, що відхилилася 

від теми.  

Вправа: той, що тренує використовує літери і цифри. Він починає з цифр 

і переходить до літер.  

Приклад: Що тренує: "88, 76, 56, 86, а, р, про, л. "Тренований перериває: 

"Щодо 86, це велика величина той, що тренує може прийняти це питання або 

продовжувати називати літери, змушувати шукати гладші і хитріші способи 

повернутися до цифр.  

Роль напарника: називає будь-які цифри і літери, не встає і не 

переходить до розмови.  

Тренер: Перериває за будь-яку дію, яка може розладнати людину, за 

некоректне питання або спробу перервати вправу.  

Кінцевий результат: переконаність, що можна повернути людину що 

відхиляється від обговорюваної теми, назад.  

Упр. №14 переклади розмову на іншу тему.  

Мета: набути навик відвернення людини від теми на що-небудь інше.  

Вправа: той, що тренує користується цифрами в розмовному тоні, а 

напарник прагне перемкнути його на літери.  

Приклад: що тренує: "2 22 34. Тренований: "Хіба цим самим ми не 

випускаємо з уваги В, А, Р, Про, Л. "Минає будь-яке зауваження, питання, 

дія перемикається на іншу тему.  

Роль напарника: прагнути не уриватися, не йти на вчинки.  

Тренер: перериває вправу за будь-яку дію, яка могла б.  

Кінцевий результат: упевненість, що можна перемкнути увагу людини з 

однієї теми на іншу.  

Упр. №15 отримай відповідь на питання.  

Мета: придбати навик отримання відповіді на одне точне питання 

незважаючи на відвернення.  

Вправа: той, що тренується ставить конкретне питання відносно 

навколишнього оточення. Той, що тренує каже щось не пов'язане з питанням. 
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Тренований підтверджує те, що казав напарник і повторює своє питання в тій 

же або зміненій формі.  

Головне завдання - добитися відповіді на своє питання. Не можна 

ставити особисті питання.  

Приклад: питання "Тут спекотно? " Відповідь: "Я учора був в наряді"  

Питання: " Добре. Тут спекотно? так далі, до отримання відповіді на 

поставлене питання.  

Роль напарника: зупиняє вправу кожного разу, коли той, що тренується 

реагує на зауваження напарника. Той, що тренує може чинити будь-які 

зауваження, "ображатися", мовчати, не відповідати на питання.  

Тренер: стежить, аби той, що тренується був наполегливий в досягненні 

своєї мети, умів стримувати свої емоції, не піддавався впливу напарника, не 

проявляв негативних реакцій. За всі ці порушення він перериває вправи і дає 

вказівки.  

Кінцевий результат: переконаність, що можна отримати відповідь на 

питання не дивлячись на відвернення.  

Як результат, завдяки проходженню цього тренінгу, отримуються 

навики практичного спілкування. Завдяки цим практичними навикам 

можливе результативне публічне управління підрозділом цивільного захисту. 
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Висновок до третього розділу 

1. В даному розділі нами були розглянути результати тестувань які 

проводяться до визначення ступеня готовності співробітників органів і 

підрозділів цивільного захисту виконувати обов’язки на посадах пов’язаних з 

більшим обсягом робіт. Дані результати ми використовували для визначення 

кадрових детермінант результативного публічного управління у сфері 

цивільного захисту. Результати даних тестувань знаходяться у межах норми. 

2. Опираючись на розглянутий матеріал нашої роботи та проведене 

дослідження з виявлення та встановлення кадрових детермінант 

результативного публічного управління ми можемо сказати, що нами було 

виявлено 16 детермінант які мають вплив на результативне публічне 

управління в сфері цивільного захисту. 9 детермінант – це позитивні, 3 

детермінанти – це негативні, та одна детермінанта це нейтральна яка 

залежить від того скільки позитивних чи негативних детермінант буде 

виявлено в співробітника при розгляді його кандидатури на керівну посаду в 

органі чи підрозділі цивільного захисту. Ще 3 детермінанти успішного 

публічного управління також мають позитивну динаміку прояву, але 

відносяться більш к нормативно-правовим аспектом службової діяльності та 

враховуються при вивченні особової справи та інших досягнень на зайняття 

керівної посади в системі цивільного захисту на розгляді атестаційної комісії. 

3. Знов таки опираючись на розглянуті матеріали, ми можемо зробити ще 

один акцент від якого залежить результативне публічне управління в сфері 

цивільного захисту – це вміння керівника спілкуватися. Для покращення 

даного навику ми пропонуємо систему тренінгових вправ, знання цих вправ 

покращить результативність публічного управління в сфері цивільного 

захисту. 
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Загальний висновки. 

1. Аналіз наукових напрацювань дозволив стверджувати, що вчені 

застосовують такі концептуальні підходи до характеристики цивільного 

захисту як об’єкту системи результативного публічного управління і ризиків 

виникнення HC:   

– технократичну, соціальну й економічну концепції;   

– функціональний підхід, який різниться в залежності від функції 

управління, що реалізується (прогнозування, контролінг тощо);   

– програмний підхід;   

– підхід, заснований на суб’єктивності й об’єктивності ризику 

виникнення HC та ін.   

Отже, результативне державне управління в сфері ЦЗ і HC визнано як 

складний через специфічність процес, під час якого приймаються відповідні 

управлінські рішення, що мають ґрунтуватися на кількісному й якісному 

оцінюванні результатів виконання цих рішень.  

2. Аналіз літератури показав, що кадрово-психологічні детермінанти які 

впливають на результативне публічне управління в сфері цивільного захисту 

– це діалектична єдність процесів особистості керівника, його пристосування 

до екстремальних умов службово-професійної діяльності й одночасно 

можливість перетворення ним умов цієї діяльності, що відбувається за 

рахунок прояву особливостей його особистості. 

3. Результати аналізу наукових джерел і оцінки кадрово-психологічної 

практики керівників дозволяє відокремити такі етапи формування кадрових 

детермінант: підготовчий; орієнтувальний; пристосувальний; професійного 

самовизначення; особистісної та професійної самоактуалізації. 

4. Адаптація керівників до службової діяльності інтегрує в себе такі види 

адаптації - службову, професійно-фахову, кадрово-психологічну, соціальну 

та психофізіологічну. Але в літературі майже не зустрічається комплексних 

досліджень можливостей і шляхів впливу на формування кадрових 

детермінант результативного публічного управління.  
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5. При аналізі юридичного аспекту кадрових детермінант 

результативного публічного управління в сфері цивільного захисту ми 

встановили, що посади, на які призначаються особи рядового і 

начальницького складу, та відповідні їм спеціальні звання служби цивільного 

захисту визначаються штатом (штатним розписом). Перелік посад, що 

підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу, та перелік 

посад для призначення (звільнення) осіб рядового і начальницького складу 

(далі - номенклатура посад) визначаються ДСНС. 

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище 

спеціальне звання, а за умови рівних спеціальних звань - більший розмір 

посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче 

спеціальне звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є 

керівною, вищою вважається керівна посада. 

Основним критерієм призначення на посади є фахова освіта та досвід 

роботи. 

6. Дослідження по вивченню кадрових детермінант які впливають на 

результативне публічне управління у сфері цивільного захисту проводилося в 

2021 році, на базі Головного управління ДСНС України у Запорізькій 

області. В ньому брали участь працівники начальники структурних 

підрозділів Головного управління так і окремих підрозділів підпорядкованих 

Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області. Їх загальна 

кількість - 54 респондента: 27 працівників старшого начальницького складу 

та 27 працівників середнього начальницького складу. 

Для досягнення мети нашого дослідження використовувалися наступні 

методики дослідження:  

1) Методика дослідження комунікативних та організаційних 

схильностей;  

2) Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність»,  

3) Індивідуально-типологічний опитувальник;  

3) Методика Басса – Даркі; 
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7. Стосовно статистичних методів для виявлення кадрово-психологічних 

детермінант результативного публічного управління, ми у своїх розрахунках 

користувалися пакетом MS Office, а саме Excel 2003 для підрахунку кореляції 

за Пірсаном, оскільки цей метод використовується для статистичного 

вивчення зв’язку між явищами, а якщо бути точнішими то він застосовується 

для виміру зв’язків між двома перемінними на інтервальних шкалах, та t-

критерій Стьюдента — загальна назва для класу методів статистичної 

перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), заснованих на порівнянні з 

розподілом Стьюдента. 

8. Нами були розглянути результати тестувань які проводяться до 

визначення ступеня готовності співробітників органів і підрозділів 

цивільного захисту виконувати обов’язки на посадах пов’язаних з більшим 

обсягом робіт. Дані результати ми використовували для визначення кадрових 

детермінант результативного публічного управління у сфері цивільного 

захисту. Результати даних тестувань знаходяться у межах норми. 

9. Опираючись на розглянутий матеріал нашої роботи та проведене 

дослідження з виявлення та встановлення кадрових детермінант 

результативного публічного управління ми можемо сказати, що нами було 

виявлено 16 детермінант які мають вплив на результативне публічне 

управління в сфері цивільного захисту. 9 детермінант – це позитивні, 3 

детермінанти – це негативні, та одна детермінанта це нейтральна яка 

залежить від того скільки позитивних чи негативних детермінант буде 

виявлено в співробітника при розгляді його кандидатури на керівну посаду в 

органі чи підрозділі цивільного захисту. Ще 3 детермінанти успішного 

публічного управління також мають позитивну динаміку прояву, але 

відносяться більш к нормативно-правовим аспектом службової діяльності та 

враховуються при вивченні особової справи та інших досягнень на зайняття 

керівної посади в системі цивільного захисту на розгляді атестаційної комісії. 

10. Знов таки опираючись на розглянуті матеріали, ми можемо зробити 

ще один акцент від якого залежить результативне публічне управління в 
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сфері цивільного захисту – це вміння керівника спілкуватися. Для 

покращення даного навику ми пропонуємо систему тренінгових вправ, 

знання цих вправ покращить результативність публічного управління в сфері 

цивільного захисту. 
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