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В магістерській роботі проаналізовано заходи з підвищення якості надання 

послуг у сфері цивільного захисту населення в Україні. Обґрунтуванні 

теоретичні положення з модернізації системи надання державних послуг у 

сфері цивільного захисту в Україні. У дослідженні визначено основні 

причини державної присутності на ринку послуг у сфері цивільного захисту, 

до яких відноситься: неможливість переведення послуг на суто ринкові 

принципи, адже це буде ускладнювати доступ до них значної частини 

населення; необхідність примусу споживачів до їх «оплати» суспільних благ, 

до яких відноситься цивільний захист, існування природних монополій, які 

контролюються державою, тощо. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується значним 

зростанням кількості надзвичайних ситуацій і зростаючими масштабами їх 

негативних наслідків. Природно, що такі катаклізми супроводжуються 

великими людськими жертвами, величезними матеріальними втратами. 

Велика частка негативних наслідків при цьому, зокрема, у країнах, що 

розвиваються, пов’язана із неефективністю діяльністю державних установ як 

у контексті попередження, так і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Значною мірою це стосується і України, яка протягом двадцяти років 

намагається модернізувати систему цивільного захисту, яка склалася за 

радянських часів, але й досі не досягла ані європейського рівня цивільної 

безпеки, ані відповідного рівня послуг у сфері цивільного захисту. 

Проголошені євроінтеграційні прагнення обумовлюють необхідність 

проведення в Україні низки реформ, однією з ключових серед яких є реформа 

у сфері цивільної безпеки. Такі реформи мають бути спрямовані на 

опрацювання адекватних підходів до реагування як на старі, так і на нові, 

викликані розвитком інформаційних технологій, ризики і небезпеки. Вимагає 

переосмислення відповідність існуючих управлінських методів і підходів у 

сфері цивільної безпеки сучасним політичним і соціальним вимогам. На 

окрему увагу заслуговують питання оцінки якості та результативності 

діяльності відповідних державних органів у сфері цивільного захисту. Від 

якості вирішення названих проблем багато в чому залежать безпека держави 

та її стабільний розвиток. У цьому зв’язку особливу актуальність мають 

питання удосконалення системи цивільного захисту України та покращання 

послуг, які надаються громадянам у цій сфері.  

 Варто відзначити, що проблеми цивільного захисту не залишаються 

поза увагою українських учених. Так, зокрема, дослідженню місця 

цивільного захисту в системі національної безпеки держави були присвячено 

роботи В. Білоуса, І. Бінька, О. Гончаренка, В.  Горбуліна, О.  Данільяна, 
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В. Косевцова, В. Ліпкана, О. Литвиненка, Е. Лицисина, Г. Новицького, 

Г. Перепелиці, Г. Почепцова, Г. Ситника Ошибка! Источник ссылки не 

найден. та ін. Теоретичні та практичні засади державного регулювання у 

сфері цивільного захисту досліджували В. Биков, В. Васійчук, 

П. Волянський, В. Гончарук, Л. Жукова, С. Качан, С. Мохняк, В. Садковий, 

А. Ромін, В. Тищенко,  О. Труш, Л. Шевченко та ін. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне 

дослідження та розробка практичних заходів щодо підвищення якості 

надання послуг у сфері цивільного захисту населення в Україні. Досягнення 

зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких задач: 

– установити місце цивільного захисту в системі національної 

безпеки країни; 

– визначити сутність надзвичайної ситуації як об’єкта державного 

управління; 

– з’ясувати теоретичні засади надання послуг у сфері цивільного 

захисту та особливості ринку послуг у даній сфері; 

– узагальнити зарубіжний досвід щодо побудови систем цивільного 

захисту; 

 оцінити якість послуг у сфері цивільного захисту, які надаються на 

місцевому рівні; 

 розробити пропозиції щодо вдосконалення системи надання 

державних послуг у сфері цивільного захисту; 

Об’єкт дослідження – публічне управління цивільним захистом.   

Предмет дослідження – надання державних послуг у сфері цивільного 

захисту в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання в діяльності органів влади, зокрема, Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, що сприятиме підвищенню якості надання 

державних послуг у сфері цивільного захисту. 
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Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел.
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

 

1.1. Цивільний захист у контексті сучасних ризиків і небезпек 

  

Безпека – складне соціальне явище, багатопланове і багатогранне у 

своїх структурних складових і проявах, що відбиває суперечливі інтереси у 

відносинах різних соціальних, економічних і політичних суб’єктів. При 

цьому потреба в безпеці належить до базисних мотиваційних механізмів 

людської життєдіяльності. Складний період, в якому зараз перебуває 

національна економіка та державна політика країни, вимагає від сфери 

державного регулювання дій, націлених на формування принципово нового 

типу управлінських рішень, щодо управління сферою бюджетної політики. 

У площині питань забезпечення єдності економічного простору на 

території України, створення ефективного механізму використання коштів 

бюджету і позабюджетних джерел фінансування, система державного 

управління має особливо важливе значення як регулятор стабілізації 

економічних та соціальних процесів країни.  

Професійно організована система державного регулювання сфери 

надання послуг  здатна стимулювати економічний розвиток країни, дозволяє 

раціонально використовувати бюджетні кошти, що значно підвищує рівень 

розвитку національного бізнесу, включаючи суб’єкти малого 

підприємництва, надає поштовх для розвитку добросовісної конкуренції. 

Крім того, в умовах коли у сучасній економіці система державних 

послуг є обов’язковим елементом управління державними фінансами  

та іншими ресурсами громадського сектора національного господарства,  

її механізми здатні виконувати не лише функції забезпечення суспільних 

потреб, а й функції державного регулювання економіки, що робить 
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можливим прискорення виходу України із кризової ситуації, в якій 

опинилась країна. 

Для України сфера державних послуг є вагомим компонентом 

національної економіки. У 2014 році обсяг державних закупівель склав  

150 млрд гривень, одночасно недосконалість існуючої національної системи 

держзакупівель стає причиною низького ступеня ефективності використання 

бюджетних коштів, та зниження рівня ефективності заходів у галузі 

державного управління. 

Застосування інформаційних і комунікаційних технологій у сфері 

державного регулювання дозволяє усувати існуючі недоліки шляхом 

впровадження автоматизованих інформаційних систем електронних послуг 

для державних потреб, що забезпечить вдосконалення процедури закупівель  

за рахунок автоматизації всіх етапів і робочих стадій процесів планування, 

формування та здійснення закупівель, а також за допомогою застосування 

функцій аналізу та контролю їх реалізації. Прозорість електронно 

забезпеченого механізму закупівель на всіх стадіях і рівнях дозволить 

запобігти скороченню бюджетних витрат при закупівлях продукції  

для державних потреб, та буде сприяти підвищенню функціональної 

ефективності роботи органів державної влади на всіх рівнях. 

Досвід розвинутих країн доводить, що реалізація державного 

замовлення за допомогою електронно забезпечених технологій дає економію 

бюджетних коштів лише за рахунок збільшення кількості постачальників та 

підвищення рівня конкуренції, приблизно на 8-10%, та до 14% економії 

бюджетних коштів дає електронне забезпечення процесу планування, 

організації та проведення процедури закупівель [15]. Необхідність 

ефективного витрачання державних коштів зумовлює пошук подальшого 

напрямку інституційної трансформації системи державних закупівель. 

 Україна не повинна стояти осторонь від міжнародних тенденції, тому 

що в країні склалися не лише передумови для початку системного переходу 

до електронного забезпечення сфери державного регулювання, а й нагальна 
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потреба ревізії функцій державних органів, шляхом переведення комунікацій 

інститутів державного регулювання на електронно забезпечену основу,  

з метою удосконалення, та створення прозорої схеми функціонування 

державного апарату, що дозволить пришвидшити інтеграцію національного 

ринку у міжнародну економічну систему. 

В якості одного із стратегічних завдань цього напрямку є послідовний 

розвиток державної та комерційної інфраструктури електронно 

забезпеченого ведення бізнесу, як основи формування нової економіки 

країни, з використанням інформаційних технологій. 

Процес електронного забезпечення державного управління як 

складової частини державної стратегії розвитку суспільства та новий етап 

розвитку інституційних засад системи державного регулювання отримав у 

світовій науці назву «electronic government» (електронний уряд) [249]. 

Перехід бізнес-процесів у мережу Інтернету отримав в наукових колах 

назву «electronic commerce» (електронний бізнес, або електронна комерція) 

[95]. 

Запозичення та впровадження у сферу діяльності урядових  

та державних організацій ідеї електронного бізнесу, коли уряд виступає  

як різновид корпоративного користувача інформаційними технологіями,  

та взаємодоповнення цих систем у світовій науці отримав назву «електронної 

держави» або «інформаційної країни» [11]. 

Розробкою практичних питань щодо формування та розвитку 

електронних форм торгівлі, а також ефективності їх функціонування, 

займалися такі зарубіжні вчені як: Є. Тоффлер, Д. Коз’є, М. Хейг, А. Саммер, 

Гр. Дункан, С.  Малкорні та ін. Ці наукові праці акумулюють великий досвід 

наукового обґрунтування організації електронних торговельних систем, тому 

представляють для вітчизняних дослідників великий практичний інтерес. 

Серед українських науковців практичними питаннями 

функціонування механізмів електронних державних закупівель займаються 

О. О. Підмогильний, А. О. Олефір, П. С. Клімушин, О. І. Шалева, 
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І. С. Куспляк, Ю. Г. Машкаров, О. В. Орлов, В. В. Зубар, С. А. Демкова, 

І. Б. Коліушко, І. В. Клименко, С. А. Чукут. 

Провівши ретельний аналіз вітчизняної науково-дослідної 

літератури, присвяченої питанням електронного забезпечення сфери 

здійснення державних послуг, було виявлено, що у сучасній спеціальній 

науково-довідковій літературі відсутнє тлумачення поняття «електронного 

забезпечення сфери здійснення державних закупівель». Більшість 

українських фахівців звужують категорію електронного забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель до аналізу понять механізмів і розглядають 

лише практичні аспекти функціонування електронних реверсних аукціонів  

та електронних каталогів [134]. 

Такий підхід до використання інформаційних технологій у сфері 

державного регулювання є несистемним, а тому малоефективним. 

Необхідно звернути увагу на те, що історично система електронних 

державних послуг є складовою частиною загальних торгівельних 

електронних систем, що є підсистемою «electronic commerce» (електронної 

комерції), тому процес електронного забезпечення сфери здійснення 

державних послуг повинен розглядатися комплексно, в макроекономічній 

площині. 

Загалом, цивільний захист як цілеспрямована діяльність виник за років 

Першої світової війни з появою авіації. З розвитком озброєння, яке створило 

можливість загрози нанесення ударів по адміністративним центрам, 

промисловим підприємствам, мирному населення, цивільний захист (або 

цивільна оборона, як було прийнято називати такі заходи в ті часи), 

розвивався виключно як механізм захисту громадян від наслідків військових 

дій. Створення і застосування ядерної зброї під час Другої світової війни 

дало потужний імпульс розвитку цивільного захисту як окремого напряму 

діяльності держави, що завершилося прийняттям в 1940 – 50 рр. низки 

законів з цивільного захисту в більшості країнах світу [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 
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Разом із цим зріс і науковий інтерес до проблем цивільної безпеки. 

Багато дослідників, зокрема у сферах політології, філософії, соціології 

почали визнавати, що науково-технічний і соціально-економічний прогрес 

останніх століть радикально змінив світ, істотно поліпшивши умови праці, 

якість життя, освіти, культури. Разом з тим цей прогрес проявив і свій 

негативний бік, пов’язаний з виснаженням ресурсних можливостей Землі і 

екстенсивним характером їх експлуатації [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Це призвело до низки кризових явищ в екологічній, соціальній, 

економічній, політичній сферах, а також до появи нових техногенних загроз. 

Істотно посилилася взаємозалежність природної та техногенної сфер 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Відповіддю на ці загрози мала 

стати нова науково обґрунтована державна політика щодо мінімізації 

ризиків, пов’язаних з діяльністю людини та природними катаклізмами. 

На тлі зазначених процесів в останні роки проявляється ще один 

феномен світового рівня – глобалізація, що має як позитивну, так і негативну 

сторони. У негативному плані глобалізація проявилася у вигляді так званих 

глобальних проблем, поява яких передбачав ще В. Вернадський, який 

попереджав, зокрема, про «геологічні силі» суспільства, яка може мати 

руйнівний характер [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Як довів аналіз останніх наукових досліджень [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], основними глобальними проблемами 

сучасності є, зокрема, такі:  

– по-перше, соціальні проблеми, бідності, зайнятості, міжетнічного 

протистояння, релігійної нетерпимості, демографічні проблема, викликані 

перенаселенням, міграцією, старінням населення більшості розвинених країн; 

– по-друге, це екологічні проблеми з її численними складовими, в 

тому числі зі зміною глобального клімату і виснаженням природних ресурсів; 

– по-третє, це економічні проблеми, які зокрема проявляються у 

світовій фінансовій кризі, що продовжується; 
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– по-четверте, суто безпекові, зокрема, проблеми війни і світового 

тероризму, організованої злочинності, інформаційної безпеки тощо;  

– по-п’яте, проблеми техногенної безпеки.  

Унаслідок недосконалості системи цивільного захисту, наявних 

недоліків у діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 

забезпечення реалізації політики у сфері цивільного захисту ефективність 

протидії надзвичайним ситуаціям залишається низькою. Так, за 

статистичними даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(далі – ДСНС), у країні з початку 2017 року зареєстровано 138 надзвичайних 

ситуацій, унаслідок яких загинули 140 та постраждали 780 осіб. Зокрема, 

сталася 41 подія техногенного характеру, 91 – природного та 6 подій – 

соціального характеру [1]. Тому Урядом країни визнано, що чинна система 

ДСНС наразі не дає змоги повним обсягом виконувати покладені на неї 

завдання з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, 

забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення, його 

захисту від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій, і 

обґрунтовано потребу реформування системи ДСНС. Таким чином, виявлено 

наукову проблему, сутність якої полягає в тому, що, з одного боку, кількість 

надзвичайних ситуацій та їх негативні наслідки для населення України 

зростають і погіршуються, а з іншого – стан єдиної державної системи 

цивільного захисту (далі – ЄДСЦЗ) не забезпечує ефективної протидії 

надзвичайним ситуаціям і подіям та безпечної життєдіяльності населення. 

При цьому дослідники намагаються чітко розрізнити категорії «ризик» та 

«небезпеки». Так, Н. Луман пропонує провести відмінності між категоріями 

«ризик» і «небезпека» відповідно до генезису майбутнього збитку. Якщо 

останній обумовлений певною дією (рішенням), яке спричинило збиток, то 

мова, на думку вченого, повинна йти про ризик; в тому ж випадку, коли 

причини збитку знаходяться ззовні, тобто ставляться в провину не людині, а 

навколишньому світу, правомірно говорити про небезпеку [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Таким чином, можна стверджувати, що 
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ризики зумовлені людською діяльністю, небезпеки – природними факторами. 

Означене спричиняє недосконалість ЄДСЦЗ, що безпосередньо 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. Для 

підвищення її ефективності, на думку С. Андреєва, потрібно вдосконалювати 

механізми формування інституціональних засад розвитку державної системи 

цивільного захисту. Автором узагальнено та згруповано основні чинники, що 

деструктивно впливають на розвиток ЄДСЦЗ, – кадровий, матеріально-

технічний, науково-освітній, організаційно-управлінський, політичний, 

правовий, фінансовоекономічний, які сукупно зумовлюють її низьку 

ефективність [2]. С. Андреєв наголошує, що недоліки ЄДСЦЗ приховано в її 

недосконалій структурі та організації функціонування. Уважаємо 

справедливою пропозицію автора щодо концентрації на всіх рівнях 

управління функцій та повноважень цивільного захисту, а також 

відповідальності за виконання заходів цивільного захисту [2]. У зв’язку із 

зазначеним пропонуємо створити систему управління цивільного захисту, 

яку слід наділити статусом органу управління ЄДСЦЗ. Крім того, С. 

Андреєвим обґрунтовано нагальну потребу у створенні сучасних гнучких і 

мобільних систем цивільного захисту, що мають бути здатними оперативно 

адаптуватися до будь-яких змін зовнішнього безпекового середовища. Однак 

уважаємо суперечливою пропозицію щодо створення гібридних, 

універсальних організаційних структур, що становлять собою симбіоз 

воєнної організації, науково-аналітичної установи та універсальних сил, 

спроможних протидіяти будь-яким загрозам [2]. Уважаємо з метою 

універсалізації органів управління та підрозділів системи цивільного захисту 

здійснити її оснащення сучасною технікою та обладнанням, що мають високі 

технологічні й універсальні можливості, надійну захищеність, спроможність 

забезпечити дії органів управління та підрозділів в різних умовах, зокрема в 

районах збройного конфлікту.  

При цьому вважаємо за доцільне в системі управління цивільного 

захисту створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення 
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цивільного захисту, яку слід інтегрувати в єдину інформаційно-аналітичну 

систему сектора безпеки та оборони держави з метою організації тісної 

взаємодії між силами, які виконують бойові завдання в зоні збройного 

конфлікту й підрозділами цивільного захисту, що виконують не менш 

важливі завдання, пов’язані з рятуванням населення в певному районі та 

надання йому потрібної допомоги.  

Австралійський учений К. Джаясурія пов’язує зростання ризиків з 

процесом глобалізації. «Один з найбільш потужних ефектів тих явищ, які ми 

групуємо під позначенням «глобалізація», полягає у збільшенні ризику в 

глобальному співтоваристві. Найхарактернішою рисою цього нового типу 

ризику, є те, що він ще більше посилює взаємозв’язок між 

внутрішньополітичною та міжнародною сферами. При цьому надійні 

«притулки внутрішнього життя різних суспільств, на його думку, більше не 

можуть бути відгороджені від зовнішніх джерел ризику У термінах У. Бека 

зазначені виклики є ознаками зсуву людства в бік все більш глобального 

суспільства ризику [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Але вони явно 

є і чимось більшим. По-перше, треба розуміти, що ці нові ризики з’являються 

з певної констеляції економічних і соціальних інтересів. Ця зміна в розумінні 

ризику повинна існувати в контексті глобалізації та трансформації 

капіталізму, які стали очевидними за минулі два десятиліття. По-друге, ці 

нові форми ризику були перетворені на нову політику страху. Справді, з 

посиленням нових страхів перед глобалізацією уряди окремих країн 

звернулися до безпеки як ключової складової своєї політичної практики. Сам 

ризик стає елементом політичного процесу.  

Таким чином у сучасних умовах у центрі уваги системи цивільного 

захисту є соціальні ризики та небезпеки, викликані надзвичайними 

ситуаціями різних форм походження.  

 

1.2. Надзвичайні ситуації як чинник впливу на розвиток системи 

надання державних послуг у сфері цивільного захисту 
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Варто відзначити, що проблеми цивільного захисту населення 

донедавна розглядалися переважно вузько спеціалізованими науковими 

дисциплінами. Державно-управлінське ж осмислення виникнення, 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій необхідно 

починати зі з’ясування їх соціальної сутності, а також з виявлення їх зв’язку з 

діяльністю органів публічного управління щодо захисту законних прав та 

інтересів населення. У сучасних умовах розвитку економіки України одним з 

найважливіших стратегічних питань є побудова ефективної системи 

державних закупівель, що дозволить державі конструктивно і раціонально 

керувати фінансовою складовою економіки, де сфера здійснення державних 

закупівель виступає не тільки в якості механізму забезпечення державних та 

регіональних потреб, але є одним з основних державних регуляторів, який 

дозволяє стимулювати розвиток пріоритетних галузей економіки, розвивати 

інноваційну сферу та приватний бізнес. 

У той же час відповідно до статті 73 Кодексу для управління в режимі 

повсякденного функціонування суб’єктами забезпечення цивільного захисту 

в системі центрального органу виконавчої влади функціонує державний 

центр управління в надзвичайних ситуаціях, а на регіональному рівні – 

центри управління в надзвичайних ситуаціях. При цьому в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій такі центри безпосередньо взаємодіють зі штабом із 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечують його роботу [10]. 

Зважаючи на вказане, цікавим виявився підхід О. Труша та А. Кошкіна до 

визначення структури і функцій центрів управління в надзвичайних 

ситуаціях як інструменту підтримки ухвалення рішень органами державного 

управління, що ці центри за досвідом організації управління в надзвичайних 

ситуаціях в країнах Європейського Союзу визначають як ситуаційні [11]. 

Проте, на думку учених, питання про використання можливостей 

ситуаційних центрів під час запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації не дістало належного розвитку в Україні. Науковцями 
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запропоновано відповідно до функцій та завдань ситуаційного центру мати в 

його структурі такі складові: телекомунікаційний компонент, апаратно-

програмний комплекс, інформаційно-аналітичну систему, інструментально 

моделювальні засоби, систему аудіо-візуалізації [11]. Погоджуємося з 

ученими, які вважають, що найважливішим компонентом ситуаційного 

центру є і завжди буде людський інтелектуальний потенціал – фахівці, що 

безпосередньо забезпечують функціонування системи та від яких залежать 

якість й ефективність пропозицій до управлінських рішень. Система 

місцевого самоврядування, що створена в межах виконання заходів щодо 

реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, на сьогодні не задовольняє потреб 

суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування в більшості 

територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого 

життєвого середовища, потрібного для всебічного розвитку людини, її 

самореалізації, захисту її прав, надання населенню високоякісних і 

доступних адміністративних, соціальних та інших послуг [12]. 

В даний час у вітчизняній і зарубіжній науковій та методичній 

літературі розроблено достатню кількість різноманітних теоретичних 

підходів та методик щодо оцінювання ефективності продуктивних 

результатів функціонування різних сфер економіки, а саме: оцінювання за 

критеріями економічності, продуктивності використовуваних ресурсів, за 

критеріями результативності витрат [244]; оцінювання за методом 

результативності витрат і вигід,  

з урахуванням зовнішніх ефектів і фактора часу, метод оцінювання  

з урахуванням ризиків і невизначеності, із застосуванням аналізу типу, умов  

і повноти контрактації витрат тощо. Для отримання оцінки ефективності 

закупівельної діяльності зарубіжні автори пропонують використовувати 

критерії вимог, які відрізняються в залежності від того, за які кошти 

проводяться закупівлі (табл. 1.5.). 

Таблиця 1.5 
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Критерії вимог до проведення закупівельної діяльності 

Вимоги до проведення державної 

закупівельної діяльності 

Вимоги до проведення приватної 

закупівельної діяльності 

value for money (ціна – якість); 

 

забезпечення безперервних поставок 

необхідної продукції 

відповідність продукції запитам споживачів 

при одночасній оцінці розумності таких 

запитів 

зниження витрат на зберігання і управління 

запасами продукції 

 

забезпечення найкращих умов закупівлі підвищення якості продукції,  

що закуповується 

дотримання принципів прозорості 

закупівель, вибору надійного  

і кваліфікованого постачальника 

пошук компетентних постачальників; 

 

досягнення в ході закупівель розвитку 

соціальних, економічних, екологічних сфер 

країни 

прагнення до закупівель стандартної 

продукції 

 зниження загальних витрат на процес 

закупівлі; 

 

 

 поліпшення конкурентоспроможності 

 

Інформаційне джерело: [284] 

Відповідно до вищенаведених вимог виділяються критерії оцінки 

комерційних електронних закупівель, та розробляють методики оцінки  

їх ефективності, а саме: ступінь задоволеності замовників, сума збитків  

від поставок неякісної продукції, число помилкових поставок, надійність 

доставки, інше [284]. 

аме тому нині надзвичайно актуальним залишається 

науковотеоретичне обґрунтування механізмів побудови ефективної 

функціонально-структурної моделі державного управління у сфері 

цивільного захисту в Україні з урахуванням сучасних потреб суспільства. 

При цьому, зважаючи на актуальне питання сьогодення щодо реформування 

системи державної влади в Україні, уважаємо суттєвим внеском Л. Жукової в 

галузь науки державного управління виокремлений принцип гармонізації 

організації ефективного державного управління у сфері цивільного захисту, 

що передбачає кількісну характеристику співвідношення централізації й 

децентралізації із застосуванням «золотого перерізу» з урахуванням 
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поступового надання більшої самостійності регіонам [7]. Запобігання та 

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру, збереження життя та здоров’я населення, забезпечення сталого 

розвитку країни є однією зі складових національної безпеки держави. Це 

надзвичайно важливе завдання потребує, на наш погляд, комплексного 

підходу й детального аналізу наявного стану техногенної та природної 

безпеки. На основі аналізу сучасного стану природно-техногенної безпеки 

України та тенденцій її розвитку І. Шпильовим запропоновано ситуаційну 

модель управління природно-техногенною безпекою на основі причинно-

наслідкового зв’язку подій, що ведуть до надзвичайних ситуацій, як 

методологічну основу системи управління природно-техногенною безпекою. 

При цьому важливим здобутком автора є вперше розроблена типологія 

механізмів державного регулювання природно-техногенної безпеки України 

(правовий, організаційний, адміністративний, економічний) на основі 

виокремлення їх функціональної спрямованості [13]. 

Останню групу ефектів слід сприймати як ефект від функціонування 

системи державних закупівель в цілому, а не тільки від здійснення того чи 

іншого замовлення. Витрати, понесені на досягнення даного економічного 

ефекту, можуть виражатися [209]: 

- у трудовитратах на виконання процедур здійснення замовлень; 

у матеріальних витратах на виконання процедур закупівель (консультаційні 

послуги; витратні матеріали); 

- розмірі витрат на поштові та кур’єрські послуги, оснащення робочих 

місць і оренду додаткових приміщень тощо;  

- у витратах на забезпечення роботи інфраструктури системи здійснення 

замовлень (офіційні сайти і видання; навчання службовців тощо). 

Розрахувати більшість з вищевказаних показників у рамках існуючої 

системи обліку та статистичного спостереження в цілому для системи 

здійснення замовлень практично неможливо. Єдиний показник, який можна 

розрахувати, це величина економії бюджетних коштів. 
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У світовій літературі загальновизначеними принципами ефективного 

здійснення державного замовлення вважаються принципи [284]: 

- економічної ефективності; 

-  конкуренції; 

-  розумної відкритості; 

-  справедливого ставлення до всіх постачальників; 

-  використання процедур відкритого конкурентного здійснення 

замовлень (в основному – торгів, конкурсів, тендерів); 

- в порядку, який чітко регламентується нормативно-правовими актами. 

Реалізація даних підходів сама по собі дозволить значною мірою 

отримувати позитивні ефекти і понизити кількість помилок. 

Під час реагування на надзвичайну ситуацію ключовою ланкою 

процесу управління є ухвалення обґрунтованого рішення органами 

державного управління, на що звертає увагу Н. Клименко, яка виокремила 

основні особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій, 

а саме: зростання рівня невизначеності інформації та ризику ухвалення 

неадекватної ситуації управлінського рішення, зменшення часу на 

розроблення, узгодження, ухвалення й виконання адекватних рішень, 

підвищення вимог до управлінського персоналу. Автор зазначає, що 

комплексний вплив означених особливостей на ефективність і надійність 

функціонування системи державного управління в умовах надзвичайних 

ситуацій є визначальним [14]. Уважаємо, що в складних умовах виникнення 

та розвитку надзвичайних ситуацій визначальну роль як на етапі ухвалення 

рішень, так і під час їх упровадження відіграє інформаційне забезпечення. 

При цьому важливо на основі аналізу наявних підходів до визначення 

сутності інформаційного забезпечення в системі державного управління 

застосовувати новий підхід до визначення ролі та місця інформаційного  

На думку Д. Лінареллі та Д. Уоллеса, сфера державного замовлення  

є системоутворюючим елементом, за допомогою якого відбувається 

трансферт фінансових потоків в різні сектори економіки [286]. 

Вважаться, що від ефективності роботи державного замовлення 

залежить успішність функціонування державного сектору в цілому, а 
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визначення поняття «ефективності» в рамках системи освоєння державних 

фінансів  

є фундаментальним чинником для розробки методики оцінки ефективності 

державних закупівель, тому що справедлива модель оцінки сприятиме 

розвитку державних закупівель, що, у свою чергу, має ключове значення  

для розвитку господарської системи [286].  

Так, Ю. Саричев зазначає, що державне управління по суті є 

інформаційним управлінням, де рішення ухвалюються на основі наявних 

інформаційних ресурсів. Ученим запропоновано кібернетичну модель 

структури процесу державного управління, у якій інформаційне забезпечення 

розглядається як невід’ємна складова державного управління, де важливу 

роль відіграють наявні інформаційні ресурси, що отримуються за допомогою 

інформаційної інфраструктури [15]. Аналіз законодавства України у сфері 

цивільного захисту та результати функціонування ЄДСЦЗ свідчать про 

потребу модернізації системи цивільного захисту держави. Напрямки 

модернізації цієї системи окреслив А. Любінський, а саме: – оснащення сил 

цивільного захисту новою сучасною технікою, озброєнням і запровадження 

передових технологій ведення аварійнорятувальних робіт, розмінування 

територій; – удосконалення системи підготовки керівного складу та фахівців 

цивільного захисту шляхом пошуку нових підходів до організації фахової 

підготовки, уточнення змісту оперативно-тактичної та спеціальної 

підготовки підрозділів щодо тактики дій у складних умовах надзвичайних 

ситуацій і терористичних актів; – удосконалення законодавства щодо 

цивільного захисту, адаптація та впровадження в практичну діяльність 

зарубіжного досвіду в зазначеній сфері; – розвиток інформаційно-

аналітичних систем з питань надзвичайних ситуацій на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях на основі впровадження 

новітніх інформаційних технологій та засобів зв’язку і передання даних, 

підвищення інформаційної компетентності управлінців усіх рівнів, що 

працюють у цій сфері. Погоджуємося з думкою А. Любінського та вважаємо, 
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що створення ефективної системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

цивільного захисту є важливим етапом у процесі модернізації системи 

цивільного захисту загалом [16]. 

К. Хартлей пише, що крім критеріїв оцінки, важливе значення відіграє 

формування системи принципів оцінки ефективності, як необхідний фактор 

розробки оптимальної методики оцінки, якими є: оцінка соціальної 

(суспільної) значущості; порівнянність показників; бюджетна ефективність,  

що припускає оптимізацію витрат і доходів бюджету; часовий фактор,  

що дозволяє оцінити ефекти з урахуванням мінімізації розривів у часі. 

В результаті аналізу наукової літератури було виявлено основні 

принципи визначення оцінки ефективності, які зазначені у таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Принципи визначення оцінки ефективності 

Принцип 

науковості 

застосування наукових методів, таких 

як аналіз, синтез, класифікація 

дозволяє досягти більшої 

повноти інформації про 

досліджуваний об'єкт 

Принцип 

системності 

передбачає аналіз всіх можливих 

факторів впливу на об’єкт 

забезпечує взаємозв’язок між 

існуючими методиками 

Принцип 

об’єктивності 

передбачає визначення найбільш 

підходящого методу, який враховує 

недоліки інших методів 

дозволяє більш детально 

розглянути досліджуваний 

об’єкт 

Принцип 

незалежності 

передбачає відстороненість від впливу 

зацікавлених осіб 

дозволяє надати об’єктивну 

оцінку 

Принцип 

гласності 

передбачає інформаційну доступність надає відкритий доступ до 

результатів оцінки 

 

Інформаційне джерело: [192, 194] 

Світова спільнота вважає за необхідне контролювати дії своїх урядів, 

тому в розвинутих країнах дуже активно проходить процеси створення 

міжнародних організацій мета яких контроль та підтримка національних 

урядів в сфері державного регулювання та економічного розвитку. 

Існує ряд міжнародних організацій, які здійснюють постійну практику 

аналізу ефективності організації систем державних закупівель, та мають свої 
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унікальні методології проведення моніторингу. Такими організаціями є:  

Організація економічного співтовариства та розвитку (Organization for 

Economic Cooperation and Development - (далі OECD)); Міжнародна мережа 

державних закупівель (Public Procurement Network (далі PPN)); Всесвітній 

банк (The World Bank); Європейський банк реконструкції та розвитку 

(European Bank for Reconstruction and Development (далі EBRD)); Корпорація 

International Data Corporation (далі IDC). 

Слід гідно оцінити зусилля Європейського Союзу (далі ЄС), який за 

останні 10 років прийняв близько десятка директив щодо питань комерційної 

діяльності, які спрямовані на уніфікацію закупівельної діяльності, у тому 

числі у сфері державних закупівель. У векторі міжнародних тенденцій 

стандартизації та уніфікації у період з 2009 року по 2011 рік указані 

організації провели дослідження національних систем державних закупівель 

25 країн, а Корпорація International Data Corporation (IDC) разом із 

організацією Євростат,  

яка є статистичною службою Європейського Союзу, у червні 2013 року 

зробила підсумковий аналіз стану національних систем державних закупівель  

у 32 країнах світу, з урахуванням процесів впровадження електронного 

забезпечення закупівельної діяльності, який має назву «Analyze the Future» 

[271]. Дослідження мали за мету систематизувати данні про структуру 

національних закупівельних систем країн які досліджувалися, та 

ефективність їх функціонування в режимі використання засобів електронного 

забезпечення. Результатами стали висновки про зростання ефективності 

використання бюджетних коштів приблизно на 13% у рік . 

OECD в рамках програми SIGMA (Support for Improvement in 

Governance and Management – програма підтримки вдосконалення врядування  

та менеджменту) систематично проводить дослідження систем процедур 

державних закупівель країн, які планують вступити до ЄС. За програмою 

досліджень державні закупівлі систематизують згідно із функціональною 

приналежністю на основні та другорядні (допоміжні). 

http://www.oecd.org/site/sigma/
http://www.oecd.org/site/sigma/
http://www.oecd.org/site/sigma/
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Основними закупівлями вважають ті, що охоплюють стратегічні 

питання, несуть у собі функції моніторингу, внутрішньої координації та 

мають державно-регулятивний характер. Допоміжні закупівлі – це ті, що 

виконують функції розвитку (послуги), покращення професійних навичок, 

виконують інформаційні завдання . 

Абсолютний цивільний захист представляє собою забезпечення 

державою гарантованого відносного благополуччя певної категорії громадян. 

На нашу думку, до даної категорії повинні відноситься ті громадяни, які 

виконували особливі функції на території надзвичайної ситуації з великим 

ризиком для власного здоров’я і життя на користь більшості людей. 

Таким чином, цивільний захист населення при надзвичайних ситуаціях 

представляє собою комплекс заходів, що здійснюється системою 

спеціалізованих у даній сфері організацій, що спрямований на реалізацію 

законодавчо закріплених прав, надання соціально-економічної допомоги для 

підтримки прийнятного рівня життя та соціально-психологічної стабільності 

постраждалих у даних ситуаціях громадян. 

Негативні соціальні наслідки надзвичайних ситуацій (травми, 

зубожіння, втрата родичів, житла, майна тощо) можуть містити неабияку 

загрозу безпеки як для суспільства в цілому, так і для окремих соціальних 

інститутів. Таким чином актуалізується питання формування і реалізації 

ефективної державної політики у сфері профілактики надзвичайних ситуацій, 

мінімізації їх негативних наслідків, забезпечення ефективного соціально-

економічного захисту постраждалого населення. 

Американськими дослідниками посттравматичних стресових 

порушень, зокрема Дж. X. Лайонсом [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., с.227] виділено основні соціальні чинники, що впливають на 

успішність адаптації жертви психічної травми: (потворність, інвалідність), 

міцне фінансове становище, збереження колишнього соціального статусу, 

наявність соціальної підтримки з боку суспільства і особливо групи близьких 

людей. При цьому, як зазначають К. Фішер і Дж. Сміт, останній чинник 
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успішно впливає на подолання наслідків травматичного стресу найбільшою 

мірою [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Якщо така підтримка 

відсутня, то зростає ймовірність дезадаптації жертв. 

Також необхідно відзначити, що в надзвичайних ситуаціях мають 

тенденцію до загострення різні типи соціальних конфліктів. Зокрема 

посилення структурних конфліктів, пов’язаних з боротьбою різних індивідів 

або соціальних груп за певні види ресурсів, зокрема, екологічно чисті 

продукти. Наявність таких конфліктів призводить до виникнення і досить 

широкого поширення в посткатастрофних умовах конфліктів неструктурних. 

Такі конфлікти, як правило, свідчать про збої, порушення діяльності 

адаптаційних механізмів і випливають, як правило, з недосконалості 

функціонування органів публічного управління. 

Також необхідно брати до уваги й іншу залежність: соціальні 

конфлікти, роз’єднуючи прагнення і дії людей, протиставляючи їх одне 

одному, чинять негативний вплив на ефективність боротьби з наслідками 

надзвичайних ситуацій та посткатастрофних процесів. Такий результат 

обумовлений тим, що соціальний конфлікт ускладнює координацію зусиль з 

подолання негативних наслідків як самої катастрофи, так і виникаючих після 

і внаслідок її різних посткатастрофних процесів. Таким чином, для людини, 

що потрапила в надзвичайну ситуацію, стан соціальної системи виступає як 

щось несподіване, різке, і непередбачуване, тобто важке за рівнем 

сприйняття. Це може привести до таких наслідків, як: деформація соціальних 

норм і традицій, засобів соціального контролю, які регулювали його 

соціальні дії; втрата індивідуального життєвого ресурсу – стану здоров’я, 

накопичених матеріальних цінностей, відповідного досвіду і навичок; 

необхідність здійснення швидкої адаптації до нових умов, що склалися, зміни 

моделі поведінки, життєвих установок; різка мобілізація і перерозподіл своїх 

можливостей з метою виживання і збереження здоров’я [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

На рівні соціальних взаємодій відбувається дисбаланс інтересів між 
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групами населення, різко знижується їх рівень і якість життя, збільшуються і 

посилюються конфліктні ситуації. Виникають міжособистісні, міжгрупові, 

міжнаціональні, міжтериторіальні і інші типи конфліктів. 

Крім вищенаведених соціальних, демографічних і психологічних 

наслідків, надзвичайні ситуації ускладнюють реалізацію стратегій і програм 

економічного розвитку тих чи інших регіонів, а також держав у цілому. 

Картину механізму впливу виниклих надзвичайних ситуацій на стратегії та 

програми розвитку можна отримати шляхом розгляду нижченаведених п’яти 

категорій наслідків: 

– утрата ресурсів; 

– призупинення програм розвитку і використання найважливіших 

ресурсів для вирішення короткострокових проблем; 

– негативний вплив на приватний сектор; 

– негативний вплив, який чиниться на клімат інвестування; 

– створення умов для політичної дестабілізації [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! 

Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Розглянемо ці наслідки докладніше.  

Утрата ресурсів (матеріальних, фінансових тощо), що були використані 

на соціально-економічний розвиток, відбувається тоді, коли катастрофа 

знищує їх результат. При цьому первинна втрата ресурсів розвитку 

відбувається від збитку, нанесеного основному капіталу і виробничим 

запасам. Втрата ресурсів розвитку скорочує надалі виробництво товарів і 

споживання послуг. Це відбувається внаслідок негативних впливів 

надзвичайних ситуацій і подальшого зростання цін на товари і послуги. У той 

час зниження доходів, викликане виробничими втратами, тягне за собою 

сильне падіння купівельної спроможності споживачів. Утрата здатності до 

виробництва внаслідок надзвичайних ситуацій може призвести також до 

втрати ринку збуту (експорту) товарів. Таким чином, надзвичайні ситуації 

призводять до низки взаємопов’язаних причин, що викликають втрату 
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ресурсів розвитку. При цьому, залежно від масштабів катастроф, поточні 

програми розвитку можуть бути призупинені з метою переведення ресурсів з 

довгострокових програм на конкретні короткострокові програми з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій і здійсненню програм реконструкції. 

Вторинні ефекти надзвичайних ситуацій також підривають процес 

економічного розвитку. Вони включають в себе інфляцію, проблеми з 

платіжним балансом, збільшення фінансових витрат і скорочення валютних 

резервів. Збільшення зовнішнього боргу країни означає, що зі зростанням 

витрат, пов’язаних з боргом, країна має в своєму розпорядженні менші 

ресурси для інвестування в рентабельні підприємства. У результаті 

сповільнюється економічне зростання, анулюється або затримується 

здійснення програм розвитку, падає привабливість для нових 

капіталовкладень [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Надзвичайні ситуації, особливо такі, що повторюються протягом 

короткого часу, як правило, роблять негативний вплив на стан і 

стимулювання подальшого інвестування. Адже в умовах невизначеності 

інвестори дуже обережно походять до питання підтримки підприємницької 

діяльності та особливо великих інфраструктурних проектів. Таким чином, 

надзвичайні ситуації призводять до зростання безробіття, а через неї до спаду 

ринкового попиту, застою в усіх галузях економіки. 

Виникаючі надзвичайні ситуації особливо негативно впливають на 

приватний сектор. Збиток, що наноситься приватному сектору, часто 

недооцінюють, порушення в цій частині економіки, як правило, не беруть до 

уваги [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Разом з тим у цьому секторі 

в більшості розвинених країн задіяна значна частина населення [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 211]. Приватний сектор несе під час 

надзвичайних ситуацій як прямі, так і непрямі збитки. Прямі збитки 

обчислюються вартістю збитку, нанесеного обладнанню та житловим 

спорудам. Непрямі збитки включають втрату роботи, втрату доходів. Іноді 

окремі види зовнішньої допомоги ведуть до того, що виробники втрачають 
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інтерес до виробництва. Таким чином, надзвичайні ситуації істотно 

впливають на виконання поточних і перспективних стратегій і програм 

соціально-економічного розвитку, нерідко призводять до їх згортання, 

перерозподілу ресурсів насамперед на ліквідацію наслідків катастроф, 

відновлення зруйнованого. 

Проаналізовані наслідки можуть мати комбінований характер, тобто 

соціальні наслідки негативно впливають на психічний стан людини, що 

позначається на погіршенні його здоров’я і працездатності, а в результаті на 

цілісність і стійкість різних соціальних груп, членом яких він є, в тому числі і 

трудових, що позначається на падінні продуктивності того чи іншого 

підприємства, організації, установи. Усе це негативно позначається на 

відновленні економіки постраждалого регіону. Панічні настрої в людей, 

відсутність необхідних фахівців, велика плинність кадрів в організаціях 

унаслідок того, що люди прагнуть виїхати з постраждалого регіону, сильно 

ускладнює відновлення різних пошкоджених і зруйнованих об’єктів 

економіки. Тому, як правило, постраждалий регіон у результаті великої 

надзвичайної ситуації, катастрофи не може самостійно відновити економіку і 

соціальну сферу. А це вимагає реалізації спеціальних державних програм 

підтримки відповідних територій та вживання необхідних організаційно-

правових заходів, а саме: 

– розробка загальної стратегії організації допомоги постраждалим 

територіям і людям; 

– затвердження необхідних нормативно-правових актів; 

– визначення, призначення і розподіл різних видів допомоги; 

– визначення розмірів пільг, компенсацій, субсидій і дотацій; 

– розробка соціальних нормативів забезпечення продуктами і товарами 

першої необхідності, а також іншими послугами; 

– моніторинг соціально-економічних, демографічних та психологічних 

наслідків в постраждалому регіоні; 

– організація надання послуг у сфері цивільного захисту населення. 
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Отже, широкий спектр соціальних, економічних, демографічних і 

психологічних негативних наслідків надзвичайних ситуацій, поза всяким 

сумнівом, вимагають ефективної системи цивільного захисту. 

Таким чином можна зробити висновок, що надзвичайна ситуація є 

синтетичним поняттям, що включає безліч різноманітних елементів 

(негативний фактор, умови, наслідки, обстановка, збиток тощо) які, у свою 

чергу, також поділяються на частини. Надзвичайна ситуація нерозривно 

пов’язана з певною соціальною та економічною системами, оскільки 

оголошення ситуації як надзвичайної залежить не тільки від її класифікації та 

критеріїв, а також від специфіки функціонування у цій сфері соціальних 

груп, діючих у них соціальних норм, традицій, соціальних та економічних 

відносин. Також зазначимо, що економічна сутність надзвичайних ситуацій 

полягає в істотному впливі на економічні відносини і інфраструктуру, 

реалізацію стратегій і програм економічного розвитку. Соціальна сутність 

надзвичайних ситуацій полягає в тому, що в ній формуються стійкі 

очікування постраждалих людей по відношенню до суб’єктів, які 

відповідають за попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій. Такими 

суб’єктами, як правило, виступають органи публічного управління.  

 

1.3. Особливості державних послуг у сфері цивільного захисту 

 

У сучасній науковій літературі сфера послуг характеризується як 

сукупність галузей економіки, що надають послуги населенню. У сфері 

послуг поки не склалася завершена за набором ознак і змістом діяльності 

класифікація. До сфери послуг прийнято включати культуру, освіту, охорону 

здоров’я, побутове обслуговування, рекреаційні послуги, громадське 

харчування. Відомі економісти США. Д. Еванс і Б. Берман, обмежуються 

«спільною» класифікацією виробів і послуг, не виділяючи останні в окрему 

групу або клас. Вони називають, зокрема, «споживчі послуги», «товари та 

послуги виробничого призначення» та «товари виробничого призначення» 
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[54]. Історично кожен вид послуг розглядався окремо як специфічна сфера 

діяльності з тільки їй властивими особливостями. А вся сфера послуг 

представлялася як сукупність цих видів діяльності і фактично зводилася до їх 

перерахунку. Узагальнюючи дослідження різних авторів, можна зазначити, 

що послуга – це соціально-значуще благо у вигляді сукупності його 

різноманітних видів і форм (як матеріальної, так і нематеріальної), яке 

надається суб’єктами різних форм власності з метою задоволення певних 

потреб споживачів. 

У будь-якому суспільстві існує певний набір соціальних потреб. Вони 

складаються в певний набір послуг, наданням і розподілом яких займається в 

основному держава безпосередньо через свої інститути управління або через 

громадські організації і підприємства різних форм власності. Найбільш 

складну, з теоретичної точки зору, сферу представляють собою послуги у 

сфері цивільного захисту, адже виникає багато суперечливих питань про 

можливості їх споживання, надання та каналів розподілу. Більшість послуг у 

сфері цивільного захисту представляються специфічними видами соціальних 

благ, що мають важливе значення для особистості і суспільства. Їх особлива 

значимість для людини обумовлена вітальним характером (важливі для 

збереження життя та здоров’я), базовим характером в її психологічному стані 

(важливі для відчуття впевненості у завтрашньому дні).  

При цьому послуги у сфері цивільного захисту не завжди відповідають 

основним характеристикам, які властиві самій категорії послуги. Для 

послуги, яка виступає товаром, проводиться вивчення реального і 

потенційного попиту споживачів. Це дослідження ринку послуг, 

профілактика небажаних збоїв, спосіб уникнути помилок, непотрібного 

ризику в діяльності з виробництва та реалізації послуг [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Відомо, що одним з регуляторів споживчого попиту 

виступає ціна на товар, в нашому випадку – послугу. Якщо кілька виробників 

пропонують населенню одну і ту ж послугу, то споживач, найімовірніше, 

вибере щось доступне йому за ціною. Виграючи в затратах, споживач може 
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свідомо програти в комфорті (не тільки в ньому), але це його чомусь 

влаштовує.  

Для послуг у сфері цивільного захисту неможливо достовірно оцінити 

реальний і потенційний попит на послуги, тому що їх відрізняє масовість 

виробництва. При цьому на даний вид послуг існує постійний і незмінний 

попит з боку населення. Особливим цей попит є в особливий час (у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій). Тому послуги у сфері цивільного 

захисту населення необхідно, на нашу думку, розбити на три великі групи:  

1) послуги, що надаються у нормальній, звичній обстановці; 

2) послуги, які надаються в особливий час (надзвичайні ситуації, 

надзвичайний стан). 

3) послуги, які надаються після надзвичайної ситуації.  

Відзначимо, що існує зворотна залежність – чим повніше і якісніше 

буде виробництво, реалізація і споживання послуг у нормальний час, тим 

менше буде ризик виникнення надзвичайних ситуацій та тим 

результативніше будуть дії органів публічного управління після 

надзвичайної  ситуації [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Безумовно, на якість послуг у сфері цивільного захисту великий вплив 

має економічна ситуація в країні і наявність фінансових ресурсів для 

реалізації профілактичних, інформаційних, інфраструктурних проектів тощо. 

Також неабиякий вплив має наявність науково-технічних ресурсів (рівня 

розвитку науково-технічного прогресу, технічних інновацій, доступності 

науково-технічної інформації тощо). 

Меншою мірою такі послуги залежать від психологічних причин 

(динаміки громадської думки, інтересу населення до певних послуг) та 

соціально-демографічних чинників (міграції населення, зміни соціальних 

структур у регіоні, динаміки народжуваності і смертності). Адже зазначені 

послуги будуть актуальними в будь-який час і для будь-якої категорії 

населення. При цьому варто відзначити, що послуги у сфері цивільного 

захисту можуть сприйматися як нові в певному населеному пункті, хоча 
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насправді вони могли надаватися раніше та були просто невідчутними або 

надавалися іншими організаціями (зокрема, громадськими об’єднаннями).  

Звернемо увагу, що у сфері цивільного захисту, як і в будь-якій іншій, 

необхідно планування виробництва послуг. Для організацій, зайнятих 

матеріальним виробництвом (будівництво дамб, захисних споруд тощо), має 

розроблятися програма виробництва послуг, що забезпечує чіткий порядок 

технічного обслуговування планованих послуг, яка повинна мати виклад 

форм необхідних ресурсів і засобів виробництва. Програма повинна містити 

обґрунтований розрахунок витрат і майбутнього соціального (економічного 

ефекту). Для державних послуг планування можливе шляхом фіксування всіх 

витрат у державному (регіональному, місцевому) бюджеті. Планування даної 

галузі необхідно тому, що більшість проектів в економічному сенсі не є 

рентабельними та такими, що приносять конкретний прибуток. Між тим, 

послуги у сфері цивільного захисту також потребують свого просування. 

Інструмент просування послуги – рекламування. Найважливіша складова 

частина всього процесу реалізації послуг – це реклама [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., с. 168]. Реклама таких послуг необхідна тільки для 

формування конкретного ставлення населення до певного виду послуг.  

Установивши особливості і відмінності послуг у сфері цивільного 

захисту, звернемося до визначення соціальної послуги, яке б об’єднувало всі 

ці особливості. Аналіз думок різних дослідників дозволяє зазначити, що 

послуги у сфері цивільного захисту представляють собою специфічний вид 

державних послуг, який полягає в реалізації заходів щодо попередження та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що здійснюються з метою 

захисту прав і законних інтересів громадян (зокрема, права на життя, 

створення безпечних умов для проживання, охорону здоров’я тощо). 

До таких послуг, у нормальних умовах, зокрема, відносяться: 

1. Організація підготовки населення до військових дій та виникнення 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 

2. Організація оповіщення та інформування населення про небезпеки, 
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що виникають при виникненні надзвичайних ситуацій природного, 

антропогенного, техногенного, епідеміологічного та військового характеру. 

3. Здійснення наглядової діяльності з розгляду правильності 

визначення ймовірності, масштабів і тривалості можливих надзвичайних 

ситуацій у складі містобудівної, передпроектної документації на нове 

будівництво, реконструкцію, розширення тощо. 

4. Страхування населення від наслідків надзвичайних ситуацій. 

5. Освітня діяльність (щодо навчання правилам поведінки у 

надзвичайних ситуаціях, користування засобами індивідуального захисту 

тощо). 

6. Підготовка необхідних захисних споруд, бомбосховищ. 

7. Забезпечення контролю за станом навколишнього природного 

середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією тощо. 

8. Організація роботи «гарячих ліній» тощо.  

У умовах надзвичайних ситуацій, до таких послуг відносяться послуги щодо: 

1. Надання технічної допомоги населенню при ліквідації стихійних лих, 

катастроф і аварій, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 

2. Забезпечення соціального захисту постраждалих. 

3. Організаціі евакуації населення тощо.  

Існує класифікація послуг у сфері цивільного захисту за способом і 

формою надання. За способом надання виділяють добровільні і обов’язкові 

послуги. Добровільні послуги – це сукупність послуг, які надає та чи інша 

установа (організація) своїм нинішнім і колишнім співробітникам і членам їх 

сімей (консультативні, будівельні, страхові тощо). Ці послуги можуть 

надаватися у формі товарів, послуг, а також у грошовій формі. Добровільні 

послуги слід відрізняти від обов’язкових – установлених у законодавчому 

порядку послуг, адже в останньому випадку організація та орган управління 

не має права ухилятися від надання послуг. 

За формою надання розрізняють платні та безкоштовні послуги, де за 

плату надаються додаткові послуги окремим індивідам або групам людей 
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(консультативні, страхові, освітні тощо). Надання безкоштовних послуг 

закладено у видатках державного бюджету і розраховане на суспільство 

(мешканців окремої території) в цілому. Однак за плату громадяни прагнуть 

отримати послуги кращої якості і в більшому обсязі.  

Варто відзначити, що послуга не існує до її надання. Це робить 

неможливим порівняння і оцінку послуги до і після її отримання. Можна 

оцінювати лише вигоди, очікувані й отримані. Вимоги споживача послуг 

можуть бути завищеними. Отримуючи послугу, він розраховує на такий 

результат, який інколи недосяжний або досяжний частково. Наприклад, 

повна безпека. Такі очікування часто обертаються прагненням повернути 

внесену плату за надану послугу, породжують необґрунтовані претензії до 

органів влади. Саме тому механізм надання платних послуг у сфері 

цивільного захисту передбачає індивідуальний підхід до кожної людини, 

який, як правило, фіксується у спеціальних договорах (страхування житла, 

від нещасних випадків тощо). 

За рівнем охоплення послуги у сфері цивільного захисту можна 

розділити на дві групи. До першої належать послуги, призначені для всіх 

членів суспільства з метою створення безпечних умов для проживання, 

формування і розвитку людського капіталу: капіталу здоров’я, освіти тощо. 

До другої групи належать послуги, що надаються категоріям населення, які 

входять до «групи ризику» (мешканці територій з високим рівнем ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема, мешканців сейсмоактивних зон 

тощо). До третьої – послуги громадянам, які вже постраждали від 

надзвичайних ситуацій (вимушені переселенці, особи, які залишилися без 

житла, роботи, втратили здоров’я тощо). 

Крім того, дані послуги можуть ділитися за джерелами фінансування, 

що надаються за рахунок державних бюджетів, бюджетів місцевого 

самоврядування, позабюджетних фондів, спонсорів тощо.  

Послуги у сфері цивільного захисту можуть надаватися за статусом 

споживачів: масові, елітні (для представників елітних груп), ексклюзивні 
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(надаються, як правило керівникам держави або інших особливо значущим 

для суспільства особам). 

Слід також ці послуги за такими критеріями: відчутність (відчутні вже 

сьогодні і такі, що будуть відчутні в майбутньому, зокрема в разі виникнення 

надзвичайної ситуації і такі, що можуть не відчутися ніколи).  

Між тим, варто відзначити, що будь-яка послуга в тому числі і у сфері 

цивільного захисту, має свою цінність. Цінність – це здатність послуги 

задовольнити потребу або забезпечити користь для споживача. Цінність є 

суб’єктивною величиною, її існування залежить від сприйняття або 

специфічних потреб людини.  

Використання понять «потреби», «споживач», «послуга», визначення їх 

сутнісного змісту та ролі в системі людських відносин призводить до 

необхідності наукового аналізу поняття «ринок». Адже саме ринок, на думку, 

багатьох дослідників, є «ідеальним регулятором відносин у сфері послуг та 

задоволення потреб споживачів у певних благах» [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Ринок – одна з найпоширеніших категорій в економічній теорії. 

Існують різні концепції ринку: класична, неокласична, кейнсіанська, 

інституціональна, неоінституціональна тощо. Наведені концепції 

економічних шкіл співвідносяться з різними ступенями розвитку економічної 

науки. Вони розрізняються методологічними підходами і розглядають ринок 

в різних його конструкціях. 

Згідно з концепцією класичної школи, ринок – це обмін, організований 

за законами товарного виробництва і обігу. У рамках цієї концепції ринок 

розглядається з позицій відтворення, адже акцент робиться на фазах 

відтворювального процесу. Але не можна ототожнювати обмін і ринок. 

Ринок – це не просто обмін. Обмін може здійснюватися у нериночний спосіб. 

На ринку обмін пов’язаний з громадською оцінкою товарів і послуг. Разом з 

тим існувала і більш спрощена точка зору. Е. Дж. Долан і Д. Лідсней, 

наприклад, під ринком розуміли будь-яку взаємодію, в яку вступають люди 
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для торгівлі один з одним [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У рамках неокласичної концепції ринок визначається як сукупність 

економічних умов, за яких покупці і продавці взаємодіють з метою 

здійснення взаємовигідних торговельних угод. Такими умовами є попит і 

пропозиція. Наприклад, Дж. К. Лафта визначає ринок як спеціальне місце для 

здійснення торгових операцій або як загальне найменування групи 

споживачів, об’єднаних географічним положенням або потребами, що 

породжують попит [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. У рамках 

неокласичної концепції ринок трактується як взаємодія попиту та пропозиції. 

Кейнсіанці вважають, що ринок – це один з найдивовижніших 

суспільних інститутів, створених історією людського суспільства і має дві 

переваги: він динамічний і є саморегульованим [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

Інституціональний напрям економічної науки визначає ринок як 

інститут, що зводить покупців і продавців окремих товарів і послуг 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Економісти цієї школи вважають, 

що обмін – важлива, але далеко не єдина форма зв’язку підприємств і 

домашніх господарств. Інституціоналісти зосереджуються на дослідженні 

організаційних форм, які координують ринкові відносини. 

Українська економічна школа також зробила певний внесок у розвиток 

теорії ринку, розрізняючи різні рівні абстрактності й конкретності прояву 

сутності ринку. Абстрактний рівень – це характеристика ринку як системи 

відносин (відповідає концепції класичної школи). Конкретний рівень – це 

аналіз ринку як особливого механізму господарювання (відповідає позиції 

неокласичної школи). Українськими науковцями ринок розглядається і як 

економічна категорія, і як механізм господарювання і як інститут [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Загалом, наприкінці XX ст. у світовій науці утворився синтез 

неокласики та інституціоналізму, «чистої» теорії та прикладних розробок, 
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макро- і мікроекономічного аналізу. Сучасні науковці вважають, що ринок – 

це сукупність економічних відносин, що характеризують відносини 

продавців і покупців з приводу купівлі-продажу товарів і послуг; панівна і 

визначальна форма зв’язку товаровиробників на основі суспільного поділу 

праці [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Інші дослідники 

стверджують, що ринок – це сукупність відносин між продавцями і 

покупцями, виробниками і споживачами з приводу реалізації вироблених 

товарів і задоволення потреб [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Або 

ринок – це безліч симетричних обмінів, пропорції в яких регулюються 

ринковим механізмом [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Узагальнюючи наведені визначення, зазначимо, що ринок – це 

сукупність відносин, що складаються між учасниками ринку в процесі 

виробництва, перерозподілу, обміну та споживання товарів і послуг (об’єктів 

ринкових відносин). 

Залежно від рівня продуктивних сил і виробничих відносин у різних 

країнах склалися різні організаційні форми ринку. Об’єднує їх те, що в будь-

якому функціонуючому ринку присутні певні елементи вільного ринку: 

необмежена кількість учасників конкуренції; відсутність у будь-якого 

учасника конкуренції можливості впливати на інших учасників; мобільності 

факторів виробництва; ефективність у розподілі ресурсів; доступність 

ринкової інформації; повна однорідність однойменних продуктів. Між тим, 

очевидно, що вільного ринку в чистому вигляді не існує. 

Ситуації, в яких вільна дія ринкових механізмів не забезпечує 

оптимального використання ресурсів, називаються «провалами» ринку. 

У класичних підручниках наводяться три випадки «провалу» ринку: 

монополізація ринку; асиметрія інформації; зовнішні ефекти [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 98–115]. Відсутність конкурентного 

ринкового середовища призводить до неоптимального використання 

ресурсів. Існуюча проблема асиметрії інформації може створити ситуацію, 

яка загрожує диктатом виробника, тобто неповнота інформації обмежує 
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можливість ефективного використання ресурсів і призводить до 

неоптимальної поведінки продавців і покупців. Суб’єкт, діяльність якого 

породжує негативні зовнішні ефекти, перекладає частину витрат на інших. 

Вищеназвані «провали» ринку притаманні і ринку послуг у сфері 

цивільного захисту, і носять вельми специфічний характер, що виявляється, 

наприклад, в існуванні природних монополій під час виробництва суспільних 

благ з такими їх характеристиками, як невиключеність (для того щоб 

користуватися таким благом, достатньо знаходитися в зоні його споживання) 

і неконкурентність споживання. Відзначимо, що суспільні блага є важливим 

окремим випадком колективного блага, під яким розуміється благо, 

споживання якого одним споживачем не робить це благо недоступним для 

інших споживачів, тобто воно має властивість неконкурентності. На інших 

видах ринків продавець має справу з приватними, індивідуальними, 

економічними благами (у тому числі володіють високою конкурентністю), 

які є об’єктом купівлі і продажу, комерції, і в результаті комерційної угоди 

економічні агенти отримують прибуток. 

Специфічний характер ринку послуг у сфері цивільного захисту 

обумовлює існування четвертого «провалу», притаманного тільки йому, – 

відсутність «повноцінного» продавця. Очевидно, що на ринку послуг у сфері 

цивільного захисту продавець відрізняється від продавця інших видів ринків, 

оскільки продає специфічну послугу – суспільне благо у вигляді сукупності 

різноманітних видів і форм соціальної підтримки, захисту та практичної 

допомоги населенню щодо профілактики, попередження та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. Саме тому на ринку послуг у сфері 

цивільного захисту існує великий відсоток господарюючих суб’єктів з 

державною (комунальною) формою власності, для яких першорядне 

значення має надання послуги, і не має жодного значення отримання 

прибутку. Крім того, на ринку послуг у сфері цивільного захисту надавачем 

послуги може бути громадська організація, що продає суспільні блага, які 

здебільшого не можуть бути предметом купівлі та продажу (рятування, 
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транспортування постраждалих, гасіння лісових пожеж тощо).  

У той же час ринок послуг у сфері цивільного захисту не може існувати 

без держави, бо лише вона може вирішувати більшість з питань у сфері 

безпеки. Однак найбільшого рівня цивільного захисту можна досягти тільки 

тоді, коли держава і ринок послуг розвиватимуться разом.  

Саме тому розвиток ринку послуг у сфері цивільного захисту 

пов’язаний з удосконаленням відносин між його учасниками: громадянами як 

споживачами послуг, установами, які надають такі послуги, та державою, яка 

виступає одночасно і надавачем, і регулятором ринку цих послуг.  

Удосконалення відносин передбачає пошук таких форм взаємодії 

суб’єктів ринку і механізмів регулювання обмінних відносин між ними, які 

дозволили б реалізувати інтереси кожного суб’єкта в процесі виробничої 

діяльності та при обміні її результатами і зміцнити їхні позиції на ринку 

послуг. Досягнення даної мети пов’язане із забезпеченням еквівалентності 

обміну в процесі просування послуг від виробника до споживача. 

Взаємодії між суб’єктами ринку послуг у сфері цивільного захисту 

опосередковані механізмом ринкової влади, під якою розуміється здатність 

одного із суб’єктів ринку впливати на інших суб’єктів ринку і диктувати їм 

свої умови щодо цін, обсягів виробництва послуг, споживання тощо. Такою 

ринковою владою по відношенню до ринку послуг у сфері цивільного 

захисту є держава. Між тим, під час його функціонування не можна 

спиратися виключно на ринковий механізм, що припустимо для ринків 

приватних благ у комерційному секторі економіки. Багато послуг у сфері 

цивільного захисту належить до суспільних благ, тобто ринок послуг діє в 

обмеженому просторі. Одночасно проблеми забезпечення ефективного 

функціонування сфери послуг цивільного захисту та її розвитку неможливо 

вирішувати без регулюючої ролі держави. 

Визначимо основні причини державної присутності на ринку послуг у 

сфері цивільного захисту. 

1. На ринку послуг ринкові відносини проявляються в певних межах. 
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Переведення послуг на суто ринкові принципи буде ускладнювати доступ до 

них значної частини населення. Саме тому держава як представник інтересів 

усього суспільства повинна займати активну позицію, надаючи частину 

послуг через державні установи і організації. 

2. Держава здійснює виробництво, отже, і регулювання пропозиції 

суспільних благ. Специфіка таких благ (неподільність, неконкурентність, 

трудність нормування) визначає необхідність примусу споживачів до їх 

«оплати» (у формі сплати податку). За рахунок таких податків і фінансується 

більшість заходів у сфері попередження та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

3. Економічні відносини на ринку послуг у сфері цивільного захисту 

супроводжуються екстерналіями, пов’язаними з провалами ринку. Саме тому 

держава прагне до більш чіткої специфікації прав власності і вирішення 

питання про відповідальність у разі виникнення негативних екстерналій. 

4. Необхідність присутності держави на ринку послуг у сфері 

цивільного захисту об’єктивно диктується існуванням природних монополій 

(житлово-комунальні послуги, залізничний транспорт, енергетика тощо), які 

контролюються державою. 

5. Високий рівень державної присутності на ринку послуг у сфері 

цивільного захисту склався у зв’язку з тим, що внутрішня безпека є одним з 

пріоритетних напрямків національної політики будь-якої держави. 

Між тим, як показує досвід багатьох країн, держава без розвиненого 

ринку не здатна вирішити велику частину соціально-економічних проблем. 

Основними причинами цього є такі: 

– державні лідери часто керуються власними інтересами або інтересами 

лобістських груп, або вони можуть бути некомпетентними; 

– можливі протиріччя між різними складовими економічної політики 

держави; 

– адміністративний апарат, покликаний реалізовувати політику, може 

бути корумпованим;  
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– передача державі функцій у сфері цивільного захисту не сприяє 

зростанню соціальної відповідальності громадян, внаслідок цього 

суспільство несе «моральну шкоду» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., с. 192]. 

Виходячи з вищевикладеного, необхідно за аналогією з «провалами 

ринку», говорити про «провали» держави. Під «провалами» держави 

розуміють її нездатність забезпечити належну ефективність і відповідність 

політики розподілу прийнятим у суспільстві уявленням про справедливість 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Визначимо основні «провали» 

держави. 

1. Обмеженість доступної інформації. Кожне конкретне рішення, перш 

ніж бути прийнятим, потребує аналізу з точки зору можливих втрат. 

Державний апарат через його громіздкість у більшості випадків гірше з цим 

справляється, ніж суб’єкти, наділені приватною ініціативою. Інформація про 

потреби споживачів надходить «наверх» зі значними втратами і 

спотвореннями.  

2. Нездатність держави повністю контролювати реакцію контрагентів 

на її дії. Дії держави, в тому числі пов’язані з примусом, вплітаються в 

складну структуру взаємодій між іншими суб’єктами, акторами, що 

переслідують різнорідні цілі. Отже, кінцеві результати ініціатив, які реалізує 

держава, залежать не тільки від неї. 

3. Недосконалість політичного процесу. Для приватних благ виявлення 

індивідуальних переваг забезпечується ринком, а для громадських благ – 

демократією, тобто за допомогою механізму голосування. Однак виборці 

часто підтримують популістські гасла, які можуть негативно відобразитися 

на сфері цивільного захисту. Так, у разі відсутності надзвичайних ситуацій 

виборці можуть взагалі не звернути уваги на проблеми цивільного захисту, а 

після надзвичайних ситуацій до ліквідації їх наслідків може бути прикута 

надмірна увага.  

4. Обмеженість контролю над державним апаратом. Особливості 
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становища та поведінки бюрократії – розростання і схильність до розтрат – 

ведуть до того, що представницькі органи втрачають можливість 

повноцінного контролю за зловживаннями державних чиновників. 

У реальному житті існують ситуації, коли спостерігається присутність і 

«провалів» ринку, і «провалів» держави, причому послабити вплив одних 

іноді вдається за рахунок посилення впливу інших. Органи публічного 

управління, ухвалюючи політичне рішення, повинні обдумано зіставляти 

різні варіанти як економічних, так і соціальних наслідків. 

Можна провести певні паралелі між найбільш типовими «провалами» 

ринку і держави. При вільній дії ринкових сил не створюються стимули для 

виробництва чистих суспільних благ, а блага, створення яких пов’язано зі 

значними зовнішніми ефектами, недовиробляються. Разом з тим за наявності 

потужного державного сектора впливові лобістські групи прагнуть до 

розширення масштабів цього сектора, що призводить до надмірного 

виробництва суспільних благ з істотними зовнішніми ефектами. 

Ринковим силам не вдається забезпечувати найкраще розміщення і 

використання ресурсів за наявності природної монополії. Держава зі свого 

боку іноді підсилює ринкову владу, оскільки впроваджує регулятивні заходи 

(наприклад, ліцензування), які нерідко ускладнюють вхід у галузь для нових 

надавачів послуг.  

Теорія «провалів» держави, що виникла в рамках теорії суспільного 

(раціонального) вибору, висуває і обґрунтовує ідею про те, що держава – це 

вельми недосконалий і навіть у багатьох випадках небажаний інструмент, 

вдаватися до послуг якого необхідно, лише твердо переконавшись у 

вичерпаності можливостей ринку, зваживши всі «за» і «проти». Побічні 

ефекти неринкової діяльності держави подібні зовнішнім ефектам від 

ринкової діяльності. Однак важлива відмінність полягає в тому, що негативні 

зовнішні ефекти приватна фірма, як правило, мусить і може в тій чи іншій 

мірі компенсувати за власний рахунок, тоді як негативні побічні ефекти своєї 

неринкової діяльності держава, як правило, не компенсує. 
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Тому очевидно, що для розвитку сучасного суспільства і системи 

цивільного захисту, зокрема, має бути встановлений такий обсяг функцій 

держави, який, забезпечуючи реалізацію великих інфраструктурних – 

освітніх, виробничих, інформаційно-пропагандистських та інших проектів – 

водночас сприяв би мікроекономічній конкуренції. Завдяки цьому б 

досягалося дотримання принципів соціальної справедливості, поваги до 

людської особистості та підвищення рівня безпеки життя людей. Також це 

сприяло б підвищенню гнучкості та адаптивності всієї системи надання 

послуг до викликів зовнішнього середовища. 

Під час дослідження «провалів» як ринку, так і держави необхідно 

виділяти об’єктивні та суб’єктивні причини їх виникнення. До об’єктивних 

причин можна віднести зміну світової кон’юнктури, економічні кризи, 

істотний зовнішній борг тощо; до суб’єктивних чинників – державну 

політику у сфері цивільного захисту, наприклад, рішення, пов’язані з 

організаційними змінами у сфері цивільного захисту; інтенсивності розвитку 

співпраці державного та приватного секторів у сфері виробництва суспільних 

благ тощо. 

Говорячи про мінімізацію ризиків, пов’язаних з провалами ринку та 

провалами держави, американський учений Дж. М. Кларк висунув концепцію 

«збалансованого суспільства», в якому приватна діяльність у поєднанні з 

урядовим контролем могли забезпечити рівновагу між свободою особистості 

і безпекою всього суспільства [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Державі в цій концепції відводилася обмежена роль. Дослідження Дж. М. 

Кларка з’явилися основою для розробки різних теорій, пов’язаних з 

реалізацією функцій громадського сектора в різноманітних сферах 

життєдіяльності суспільства. 

Закон про посилення державної діяльності сформулював німецький 

учений Л. Вагнер, який відзначав тенденцію переходу від держави порядку 

до держави добробуту і вказував на зростаючу роль держави у здійсненні 

цілей розвитку поряд з владними та правовими цілями [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.]. 

Теорія держави добробуту є одним із підходів до обґрунтування 

необхідності формування сильного громадського сектора.  

Важливе значення для обґрунтування необхідності розвитку 

громадського сектора має теорія суспільного блага, висунута в середині 

XX ст. американським професором П. Самуельсоном [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Дана теорія виходить з положення про наявність 

специфічного простору, де ринок не спрацьовує і для усунення «провалів» 

ринку необхідний громадський сектор. Розвиток громадського сектора 

досліджується з позиції теорії прав власності, основними категоріями якої є 

«права власності» та «трансакційні витрати». За визначенням Р. Коуза, 

засновника даної теорії, право власності – це санкціоновані суспільством 

поведінкові відносини між людьми у зв’язку з існуванням рідкісних благ та 

їх використанням. Трансакційні витрати – це витрати, пов’язані з доставкою 

готового продукту до того, хто максимально цінує його. Як відзначав Р. Коуз, 

знизити трансакційні витрати можливо за допомогою співпраці держави та 

громадського сектора, через створення співтовариств, асоціацій тощо 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Узагальнюючи дослідження теоретиків громадського сектора, можна 

зробити такі висновки. По-перше, сфера цивільного захисту – це певна 

частина соціально-економічного простору, де ринок не спрацьовує або 

спрацьовує неефективно. По-друге, рівновага між попитом і пропозицією 

громадського блага в цьому просторі забезпечується органами публічного 

управління і громадським сектором, який відіграє активну роль у 

забезпеченні якості послуг, які надаються споживачам.  

Розглянемо більш докладно суб’єктів громадського сектора. На відміну 

від приватного сектора, громадський сектор має справу із суспільними 

благами, які здебільшого не можуть бути предметом купівлі та продажу. У 

тих випадках, коли відбувається комерційна операція з приводу суспільного 

блага і витягується прибуток, вона не розглядається як головний 
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спонукальний мотив діяльності громадських організацій і використовується 

тільки на розвиток цих організацій. У зв’язку з цим організації громадського 

сектора називають некомерційними (неприбутковими). 

За своєю соціально-економічною діяльністю громадські організації 

представляють собою, з одного боку, самоврядні структури, що не 

контрольовані і не фінансовані державою, і в цьому відношенні вони близькі 

до приватних структур, які функціонуюють в умовах комерційного режиму 

саморегулювання і самоорганізації. Громадські організації спільно з 

приватними структурами утворюють недержавний сектор. З іншого боку, 

державні установи та громадські організації зближує однакова спрямованість 

їх діяльності – задоволення потреб людей.  

Однією з важливих функцій держави є управління суспільними 

справами, держава виступає виразником суспільних інтересів, суверенності 

народу, його загальної волі. Характерними ознаками державної діяльності є 

використання влади примусу, громадський сектор характеризується 

добровільним волевиявленням громадян, прямою демократією знизу, 

демократією участі народних мас у формі місцевого самоврядування та 

діяльності у вигляді громадських асоціацій, союзів і об’єднань. 

У багатьох розвинених країнах у житті територіальних громад все 

більше місце займає діяльність самоврядних громадських організацій. Вони є 

недержавними структурами, і їх діяльність організується на добровільно-

громадських засадах. Це – форма вираження прямої, низової демократії та 

альтернатива державним органам влади при вирішенні нагальних питань на 

місцях. Економічна ефективність громадського під час послуг у сфері 

цивільного захисту досягається за рахунок того, що масштаби втрат 

(провалів) менше, ніж за безпосередньої участі держави. Більш докладно 

форми та засоби участі громадського сектора у вирішенні проблем 

цивільного захисту населення будуть розглянуті нижче. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНІ ПРАКТИКИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

 

2.1. Досвід побудови систем надання послуг з цивільного захисту в 

розвинених зарубіжних країнах 

 

На початку XXI ст. людство зіткнулося з помітними змінами свого 

середовища проживання: мінливий клімат, інформаційний вибух, 

прогресуюче втручання людини в природу, а також виникнення нових загроз, 

у тому числі викликаних військовими і терористичними діями [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Вчасне передбачення і запобігання 

потенційним небезпекам і ризикам у таких умовах стає новим завданням, що 

стоїть перед системою цивільного захисту усього світу. І вивчення 

зарубіжного досвіду найбільш розвинених країн світу з побудови та 

функціонування державних систем, що здійснюють діяльність у галузі 

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, може допомогти в найкоротші терміни підготувати нормативну і 

правову базу, організаційну побудову і забезпечити високу ефективність 

діяльності аналогічних служб в Україні. 

Сучасні умови функціонування державної системи забезпечення 

техногенної та природної безпеки в Україні свідчать, що принципи захисту 

населення і території впроваджуються в примітивній, шаблонній формі, без 

урахування особливостей та занадто повільними темпами. Тому сьогодні 

перед українською державою постало питання реформування державного 

управління у сфері зниження ризику надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. У контексті процесів реформування актуальним є 

питання впровадження зарубіжного досвіду діяльності органів, завданням 
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яких є запобігання та подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у 

вітчизняну практичну діяльність.  

Законодавства розвинутих країн світу використовують принципи, 

закладені у цих документах, як фундамент будови національних державних 

закупівельних систем. Цей напрямок вітчизняні урядовці вважають 

пріоритетним, тому КМУ в основу вітчизняної сфери здійснення державних 

закупівель покладено принципи, аналогічні європейським, а саме [185]: 

добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та 

ефективність; відкритість і прозорість на всіх стадіях закупівель; 

недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій 

конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Розглянемо досвід управління ризиками в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій на прикладі країн-членів Європейського Союзу. 

Погоджуємось із твердженням І. Криничної, що в провідних країнах Європи 

та Америки організація державного управління в умовах надзвичайних 

ситуацій певною мірою відрізняється від інших країн світу і здійснюється на 

базі системи цивільної оборони та захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій [4]. Водночас потрібно враховувати, що кожна з 

європейських країн має свій значний досвід у галузі зниження характерних 

для цих країн типів ризиків. Обмін таким досвідом дає змогу країнам Європи 

більш ефективно та у прийнятний спосіб знизити вплив джерел небезпеки, 

об’єднати зусилля, а також ресурси для запобігання спільним ризикам та для 

їх зниження [3]. У більшості країн світу створені спеціалізовані державні 

системи для вирішення завдань зниження ризиків в умовах надзвичайних 

ситуацій. Найбільш ефективну систему управління ризиком виникнення 

надзвичайних ситуацій серед європейських країн, на думку О. Труша, має 

Німеччина, яка базується на історично розвинутій організаційній 

інфраструктурі подвійного призначення. Загальне керівництво здійснює 

Федеральне Міністерство внутрішніх справ [6, ст. 408]. У Швеції функції 

організації зниження ризиків в умовах надзвичайних ситуацій виконує 
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Шведське цивільне агентство на випадок непередбачених ситуацій. 

Діяльність агентства спрямована на захист життя і здоров’я, життєво 

важливої інфраструктури від всіх видів небезпек і ризиків на основі оцінки 

ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та готовності до реагування на 

них, також програм, профілактики, планування, забезпечення готовності, 

реагування та відновлення. У Польщі управління у сфері зниження ризиків 

надзвичайних ситуацій, захисту населення техногенних та природних 

катастроф виконують Головна комендатура пожежної охорони, Служби 

водного та гірського порятунку, Цивільна оборона, а також їхні підрозділи 

на регіональному та місцевому рівнях, які підпорядковані місцевим органам 

влади. Спеціальним органом, який займається питаннями запобігання, 

планування і реагування на надзвичайні ситуації у Франції, є Національне 

управління цивільного захисту і цивільної безпеки Міністерства внутрішніх 

справ, в Італії – це Національна служба цивільного захисту під егідою 

Міністерства цивільного захисту. 

Вивчаючи досвід Данії щодо організації державного управління у сфері 

забезпечення безпеки країни, варто зауважити на відсутності державного 

органу, який відповідає за надзвичайні ситуації та захист населення від 

можливих наслідків техногенних або природних катастроф. Функції 

управління в умовах надзвичайних ситуацій у певній мірі виконує місцева 

поліція, підрозділи берегової охорони, бригади швидкого реагування та 

диспетчерські центри по всій території Данії. Досить цікавим також є досвід 

Швеції, Естонської, Латвійської, Литовської та Угорської Республік, в яких 

склалися потужні та ефективні системи управління ризиками виникнення 

надзвичайних ситуацій різного характеру. Основна мета їхньої діяльності 

полягає в забезпеченні захисту населення і територій своїх держав від 

надзвичайних ситуацій різного характеру. Враховуючи стратегічний курс 

України на європейську інтеграцію, вивчення досвіду функціонування таких 

систем управління та їх побудова може стати корисним для нашої держави. 

Особливу увагу варто звернути на функціонування міжнародних спеціальних 
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рятувальних організацій і формувань, дії яких виконуються насамперед за 

кордоном. Такі угрупування створені в країнах-членах Європейського Союзу 

– Німеччині, Франції, Швеції, Данії та інших країнах, таких як США, 

Норвегія тощо [7]. Так, у Королівстві Данії створена рятувальна служба 

«Фальк», яка виконує функції пошуковорятувальної служби, пожежної 

охорони, швидкої та невідкладної допомоги, завдання, пов’язані з 

подоланням наслідків надзвичайних ситуацій, запобіганням виникненню 

надзвичайних ситуацій, наглядом за охороною навколишнього природного 

середовища, та надає охоронні послуги державним установам, іноземним 

посольствам, банківським структурам тощо. Особливістю даної служби є 

надання допомоги в разі пожеж промисловим корпораціям та аеропортам у 

багатьох країнах Європи [2, ст. 28]. Німеччина практикує активну участь 

служби технічної допомоги в міжнародних рятувальних операціях. 

Рятувальні загони для роботи за кордоном також створені у Франції, 

Швейцарії, Швеції та в інших державах. Також Європейський Союз має 

низку угод з третіми країнами, регіональними ініціативами і міжнародними 

організаціями з метою сприяння наданню допомоги в разі стихійних лих. 

- Розглянувши досвід європейських держав щодо управління 

ризиками виникнення природних та техногенних катастроф, варто 

зауважити, що побудова системи органів управління в цих країнах має багато 

спільного та поділяється на державний, регіональний і місцевий рівень. 

Відмічається сувора ієрархічність та централізація управління у відповідних 

системах цивільного захисту. Загальне керівництво системою захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій здійснює Міністр 

відповідного відомства. Для безпосереднього виконання покладених завдань 

на всіх рівнях державного керування створені спеціальні органи керування 

цивільним захистом [6]. Вивчаючи світовий досвід державного управління 

ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру для подальшого його використання в Україні, варто зауважити, що 

законодавство з метою мінімізації ризиків виникнення надзвичайних 
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ситуацій займає суттєве місце в законодавстві провідних країн світу. Система 

світового законодавства в напрямі зниження ризиків і зменшення наслідків 

надзвичайних ситуацій формувалася протягом десятиліть. В Україні система 

заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій потребує 

перегляду та удосконалення, оскільки вона не відповідає вимогам світового 

законодавства і не може реагувати на зростаючу щороку кількість аварій, 

катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Прикладом для нашої країни 

може стати Німеччина, а саме законодавство, яке базується на жорстких 

вимогах до гарантування безпеки життєдіяльності. Так, у Німеччині 

прийнято такі законодавчі акти: Закон про охорону водних ресурсів, Закон 

про охорону довкілля, Закон про утворення утилізації відходів, Закон про 

речовини, Федеральний акт мирного використання атомної енергії. Зокрема, 

Акт щодо атомної енергії передбачає експертизу місця будівництва, ступінь 

можливих ризиків і заходи безпеки у випадку аварії та інші нормативні 

документи [5]. Франція також має позитивний досвід щодо регулювання 

надзвичайних ситуацій різного характеру. Для прикладу, в країні діє Закон 

про організацію заходів щодо гарантування безпеки нанесення у випадку 

надзвичайних ситуацій, про захист лісу від пожеж і попередження основних 

ризиків. Також у Франції розроблені спеціальні програми допомоги у 

надзвичайних ситуаціях [5]. Представлений позитивний світовий досвід 

щодо правового забезпечення захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій може бути використаний і в Україні. Таким чином, 

запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності, що є 

однією з вимог інтеграції України до Європейського Союзу, має 

реалізуватися шляхом імплементації цих стандартів до національного 

законодавства [3]. Україна прагне досягти світових стандартів безпечної 

життєдіяльності, та можливо це лише на основі вивчення світових підходів, 

досвіду провідних країн світу та наближення національного законодавства у 

зазначеній сфері до міжнародного законодавства.  
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2.2. Оцінка якості послуг, які надаються на місцевому рівні: 

соціологічний аналіз 

 

З метою виявлення нагальних проблем громадян, рівня та якості 

послуг, які надаються громадянам у сфері цивільного захисту, а також 

шляхів підвищення їх якості автором було проведено експертне соціологічне 

опитування (дослідження проводилося методом анкетування). В якості 

експертів виступили слухачі факультету підготовки магістрів державного 

управління (денна, вечірня, заочна та заочно-дистанційна форма навчання), а 

також аспіранти, які представляли органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, приватні, державні на комунальні підприємства, 

громадські організації Харківської, Полтавської, Сумської та Луганської 

областей, а також деяких інших регіонів України. 

Загальна кількість опитаних склала 216 осіб. Відповідно до результатів 

опитування, респонденти розподілилися (у % до тих, які відповіли): 

– за статтю: чоловіків – 33,5; жінок – 66,5; 

– за віком: від 18 до 29 років – 39,5; від 30 до 39 років – 37,2; від 40 до 

49 – 21,4; 50 і більше – 1,9; 

– за місцем проживання: обласний центр – 52,3; місто з населенням 

більше 50 тис. – 19,3; місто з населенням менше 50 тис. – 13,7; селище 

міського типу – 10,9; село – 3,8; 

– за характером роботи: керівник організації –7,9; заступник керівника 

організації – 8,9; керівник середнього рівня – 7,9; керівник нижнього рівня – 

29,9; рядовий працівник – 45,3; 

– за регіоном проживання: Харківська обл. – 70,2; Полтавська обл. – 

14,0; Сумська обл. – 8,8; Луганська обл. – 5,1; інші регіони (м. Київ, 

Черкаська, Чернігівська області) – 1,9; 

– за місцем роботи: міськвиконком – 22,9; центральний орган 
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виконавчої влади, його територіальні підрозділи – 18,7; районна державна 

адміністрація – 15,4; обласна державна адміністрація – 8,9; приватне 

підприємство – 6,1; державне (комунальне) підприємство – 5,1; районна 

адміністрація у місті – 3,7; вищий навчальний заклад – 2,8; сільська, селищна 

рада – 2,3; збройні сили, правоохоронні органи – 1,9; обласна рада – 1,4; 

районна рада – 1,4; інша установа – 9,0. 

Таким чином 43 % опитаних працюють в органах виконавчої влади, 

31,7 % – в органах місцевого самоврядування; 25,3 % – в інших установах і 

організаціях. 
 

Говорячи про проблеми, які сьогодні найбільше турбують мешканців 

України, експерти звернули увагу на військові дії на Сході України (68,1 %), 

високу вартість комунальних послуг (61,1 %), зростання цін на продукти 

харчування (56,5 %). Разом з цим указується на низький рівень зарплат, 

пенсій, соціальних виплат (51,9 %). Виходячи з цього, недивно, що 

пріоритетне місце серед особистісних проблем мешканців Харківської 

області сьогодні займають відчуття загрози війни (68,1 %) і невпевненості в 

„завтрашньому” дні (50 %). Окрім цього відчувається занепокоєність 

поганим матеріальним становищем своїх сімей (44,4 %). До речі, говорячи 

про нинішнє матеріальне становище мешканців своїх областей, більшість 

опитаних вказали на злиденність переважної більшості населення (рис. 2.1). 
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Рис.2.1. Розподіл відповідей експертів на запитання: як Ви оцінюєте 
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рівень доходів більшості мешканців Вашої області? (у %) 

 

Лише 0,5 % експертів вказали про покращання матеріального 

становища більшості мешканців своїх областей за останні півроку. На думку 

переважної більшості опитаних (92,6%), матеріальне становище людей 

зазнало погіршення (рис. 2.2). 

Занепокоєність низьким рівнем якості життя, загроза війни та певна 

невизначеність щодо подальшого соціально-економічного розвитку держави 

зумовлює розповсюдженість серед настроїв громадян тривоги (50%), 

роздратування (26,9%) та пригніченості (22,2%). – рис. 2.3.  
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Рис. 2.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання: чи змінилось, 

на Вашу думку, матеріальне становище мешканців Харківської області за 

останній рік? (у %) 

 

Концентрація негативної складової в соціальних настроях населення 

відображається і на рівні соціальної напруженості, під якою розумілося явне 

чи приховане загострення відносин між певними соціальними групами, 

існування високого рівня незадоволеності значної частини територіальної 

громади соціально-економічними або соціально-політичними процесами, що 

відбуваються (рис. 2.4).  

Необхідно зазначити, що більше половини експертів (71,2%) вказують 

на імовірність подальшого зростання рівня соціальної напруженості у своїх 

регіонах за певних обставин. Причому основним каталізатором задля цього у 



55 

квітні 2007 р. виступає загострення політичного протистояння в країні, 

боротьби за владу (58,7 % до тих, хто відповіли), а також підвищення цін на 

товари першої необхідності (52,9 %).  

Цей чинники усунув на другий план навіть підвищення цін на 

комунальні послуги (35,5 % (до тих, хто відповів) та збільшення рівня 

безробіття (30,3%). У цих умовах рівень співпраці органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування щодо вирішення більшості місцевих 

проблем, на думку експертів, є незадовільним (рис. 2.5). 
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Рис. 2.3. Розподіл відповідей експертів на запитання: які настрої є 

характерними для більшості населення Вашої області останнім часом? (у % 

до усіх; сума відповідей перевищує 100 %, оскільки можна було обирати 

декілька варіантів відповіді) 
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Рис. 2.4. Оцінка рівня соціальної напруженості в областях (у %) 
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Рис. 2.5. Розподіл відповідей експертів на запитання: що є характерним 

для відносин органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

у Вашій області (у %) 
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Також незадовільно експерти оцінили і рівень розподілу повноважень 

між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в 

більшості сфер життєдіяльності на місцевому рівні (табл. 2.1) 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл відповідей експертів на запитання: чи є реально помітним 

розподіл повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування в таких сферах життя Вашого міста/району 

№ Сфери Так Ні 
1.  Боротьба з бідністю 10,4 57,8 
2.  Боротьба з безробіттям, створення нових робочих місць 16,6 55 
3.  Екологічна безпека 13,9 52,1 
4.  Цивільний захист населення 18,1 48,9 
5.  Розвиток малого та середнього бізнесу 21,9 48,6 
6.  Розвиток промисловості 21,5 46,9 
7.  Створення сприятливого інвестиційного клімату 15,1 45,9 
8.  Економічний розвиток 21,3 44,4 
9.  Боротьба зі злочинністю, створення умов для безпечного 

проживання  
27,6 42,9 

10.  Соціальний захист населення 35,8 41,6 
11.  Розвиток інфраструктури  35,7 41,4 
12.  Сільське господарство 28,6 40,8 
13.  Земельні відносини 34,6 40,4 
14.  Розвиток житлово-комунального господарства 40,5 39,1 
15.  Розвиток транспорту 36,4 38,3 
16.  Медицина, охорона здоров’я 41,6 37,8 
17.  Соціальний розвиток (освіта, наука, культура) 37,7 35,8 
18.  Формування та використання місцевих бюджетів 37,0 33,2 
19.  Благоустрій території 55,5 28 
20.  Архітектура та містобудування 41,2 27,5 

 

Таким чином, розподіленими визнаються повноваження лише у сферах 

благоустрою території, а також архітектури і містобудування. Фактично ж 

нерозподіленими є повноваження у сфері боротьби з бідністю, безробіттям, 

екологічної безпеки, а також цивільного захисту населення. 

Причому експерти відзначають низьку ефективність діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сферах з низьким 

рівнем розподілу повноважень (табл. 2.2, 2.3). 
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Таблиця 2.2 

Розподіл відповідей експертів на запитання: як Ви оцінюєте діяльність 

місцевих органів виконавчої влади в таких сферах 

№ Сфери Пози-
тивно 

Нега-
тивно 

1.  Боротьба з бідністю 6,2 71,6 
2.  Боротьба з безробіттям, створення нових робочих місць 8,1 46,6 
3.  Створення сприятливого інвестиційного клімату 9,5 47,4 
4.  Розвиток житлово-комунального господарства 11,8 49,1 
5.  Цивільний захист 12,4 41,6 
6.  Земельні відносини 13,2 39,6 
7.  Розвиток промисловості 13,7 51,4 
8.  Економічний розвиток 13,7 44,1 
9.  Медицина, охорона здоров’я 15,6 47,2 
10.  Екологічна безпека 16,6 49,3 
11.  Розвиток малого та середнього бізнесу 17,0 43,9 
12.  Боротьба зі злочинністю, створення умов для безпечного проживання  20,3 35,4 
13.  Формування та використання місцевих бюджетів 22,8 28,9 
14.  Розвиток транспорту 23,1 40,5 
15.  Розвиток інфраструктури  23,1 30,7 
16.  Соціальний захист населення 25,2 31,7 
17.  Сільське господарство 27,8 36,8 
18.  Архітектура та містобудування 33,8 24,4 
19.  Соціальний розвиток (освіта, наука, культура) 36,0 22,3 
20.  Благоустрій території 42,0 18,4 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл відповідей експертів на запитання: як Ви оцінюєте діяльність 

органів місцевого самоврядування в таких сферах 

№ Сфери Пози-
тивно 

Нега-
тивно 

1.  Боротьба з бідністю 7,2 58,8 
2.  Боротьба з безробіттям, створення нових робочих місць 10,8 44,1 
3.  Цивільний захист  11,0 38,5 
4.  Розвиток промисловості 12,6 48,8 
5.  Екологічна безпека 13,2 46,3 
6.  Створення сприятливого інвестиційного клімату 14,8 45,4 
7.  Розвиток малого та середнього бізнесу 17,1 40,3 
8.  Боротьба зі злочинністю, створення умов для безпечного проживання  18,4 37,2 
9.  Земельні відносини 18,9 36,8 
10.  Сільське господарство 19,3 35,1 
11.  Економічний розвиток 19,8 35,4 
12.  Розвиток транспорту 20,3 40,6 
13.  Розвиток житлово-комунального господарства 20,8 45,3 
14.  Медицина, охорона здоров’я 22,3 42,7 
15.  Формування та використання місцевих бюджетів 23,0 29,9 
16.  Розвиток інфраструктури  24,0 32,9 
17.  Соціальний захист населення 25,3 31,3 
18.  Архітектура та містобудування 31,4 26,3 
19.  Соціальний розвиток (освіта, наука, культура) 32,9 24,0 
20.  Благоустрій території 46,0 18,8 
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Серед причин, які найбільше заважають ефективній роботі органів 

місцевого самоврядування, опитані відзначили бюрократизацію (46,7%), 

корупцію (36,9%), відсутність необхідної фінансової бази (24,3%). 

При цьому експерти достатньо чітко розділили рівні відповідальності у 

сферах діяльності місцевих органів влади. Так, на їх думку, органи 

виконавчої влади мають відповідати за таке: 

– боротьбу з бідністю (76,6%); 

– екологічну безпеку (73,7%); 

– розвиток промисловості (72,7%); 

– створення сприятливого інвестиційного клімату (72,7%). 

– боротьбу з безробіттям, створення нових робочих місць (70,3%); 

– економічний розвиток (66%); 

– соціальний захист населення (64,6%); 

– соціальний розвиток (освіта, наука, культура) (61,2%); 

– боротьбу із злочинністю (58,9%); 

– розвиток малого та середнього бізнесу (55,5%). 

Органи місцевого самоврядування, на думку експертів, мають 

відповідати за таке:  

– благоустрій території (86,4%); 

– розвиток житлово-комунального господарства (75,1%); 

– формування та використання місцевих бюджетів (70,9%); 

– розвиток інфраструктури (70,9%); 

– сферу архітектури і містобудування (69%;) 

– земельні відносини (68,1%); 

– розвиток транспорту (55,4%); 

Зоною спільної відповідальності, за думкою опитаних, є: 

– сфера медицини, охорони здоров’я (те,що за неї мають відповідати 

органи виконавчої влади, зазначили 58,4% опитаних, органи місцевого 

самоврядування – 51,2%); 

– сільське господарство (51,7 та 50,2%, відповідно); 
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– цивільний захист населення (57,2 та 47,3%, відповідно). 

Низький рівень співпраці, відсутність розподілу повноважень 

негативно впливають і на рівень послуг у сфері цивільного захисту, які 

надаються державними і комунальними установами на місцевому рівні. 

Якість послуг, що отримує населення від державних та комунальних установ, 

в цілому не відповідає реальним потребам споживачів. Про це стверджує 

76% опитаних (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Розподіл відповідей експертів на запитання: наскільки 

відповідає якість послуг у сфері цивільного захисту, які надаються сьогодні, 

потребам населення мешканців областей, в яких Ви проживаєте? (у %) 

 

Порівнюючи рівень надання послуг громадянам у сфері цивільного 

захисту в Україні та Європейському союзі, переважна більшість опитаних 

визнала наявність істотних переваг обслуговування громадян в ЄС (рис. 2.6) 
 

 

 

Рис. 2.6. Розподіл відповідей експертів на запитання: де краще 

надаються послуги громадянам: у країнах ЄС чи Україні? (у %) 

 

Переваги системи надання послуг у країнах ЄС, на думку опитаних, є 

такими: 

– непотрібність давати хабарі, «віддячувати» (55,3%); 
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– націленість органів публічного управління на надання послуг 

(47,7%); 

– оперативність розгляду звернень і вирішення питань (40%); 

– зрозумілість, куди треба звертатися для вирішення проблеми 

(38,8%). 

Більше половини опитаних визнали, що в Україні відсутній реальний 

механізм вивчення потреб населення в послугах, що надаються державними і 

комунальними установами у сфері цивільного захисту (рис. 2.7). 

 

 

 

Рис. 2.7 Розподіл відповідей експертів на питання: чи існує сьогодні в 

Україні реальний механізм вивчення потреб населення в послугах, що 

надаються державними (комунальними) організаціями, установами (у %) 

 

При цьому лише близько 20 % опитаних визнали рівень партнерства 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері 

цивільного захисту населенню як добрий (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Розподіл відповідей експертів на запитання: оцініть рівень 

співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

області, де Ви мешкаєте, у сфері цивільного захисту (у %) 
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Головними причинами незадовільного стану надання послуг у сфері 

цивільного захисту, окрім відсутності належного партнерства між органами 

влади, опитані визнали: 

– загальну економічну ситуацію в країні (47,5%); 

– відсутність конкуренції у сфері надання послуг (38,1%); 

– відсутність відповідальності працівників організацій, які повинні 

надавати послуги (31,9%); 

– невеликі місцеві бюджети (30%); 

– загальну політичну ситуацію в країні (29,4%). 

Головними критеріями якості послуг у сфері цивільного захисту 

експерти вважають доступність послуг для населення (58,4%), відповідність 

послуг певним стандартам якості (47,4%) та задоволеність мешканців, які 

отримали послуги (44,1%). Запропоновані до уваги експертів критерії можна 

розглядати в якісному та кількісному вимірі. Судячи за їх відповідями, 

перевага надається саме якісному виміру, позбавленому формального 

зверхнього оцінювання взаємодії населення з органами влади на підставі суто 

числових даних про час надання послуги або кількість працівників органів 

влади, залучених до надання послуг (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Розподіл відповідей експертів на запитання: за якими ознаками, на Вашу 

думку, можна оцінювати якість послуг у сфері цивільного захисту? (у % до 

всіх опитаних, сума відповідей перевищує 100%, оскільки можна було 

обирати декілька варіантів відповіді) 

Критерії якості послуг 

Кількісні  Якісні 

Кількість жителів, яким було 

запропоновано послуги 

5,4 Відповідність послуг певним 

стандартам якості 

47,4 

Кількість працівників в установах, які 

були залучені до надання послуг 

0 Доступність послуг для 

населення 

58,4 

Обсяг послуг, наданих для певної 

кількості населення (наприклад, на 1000 

мешканців) 

9,8 Задоволеність мешканців, які 

отримали послуги 

44,1 

Своєчасність надання послуги 26,5 

Час або період надання послуги 2,8 

Загалом: 42  Загалом: 149 
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Отже, на думку експертів, оцінка якості надання послуг у сфері 

цивільного захисту має бути прерогативою їх споживачів – громадян (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Розподіл відповідей експертів на запитання: хто, на Ваш 

погляд, повинен оцінювати якість надання послуг населенню у сфері цивільного 

захисту? (у %) 

 

У той же час, реалізація функцій контролю за якістю надання послуг у 

сфері цивільного захисту, на думку респондентів, може бути забезпеченою 

громадськими організаціями (47%), засобами масової інформації (40%) та 

через діяльність спеціальних громадських рад, утворених при місцевих 

органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування 

(32%). 

Проте встановлення стандартів якості послуг у сфері цивільного 

захисту експерти передусім вважають прерогативою «центру» – Верховної 

Ради (46%) та Уряду (39%). Самі ці органи влади повинні сьогодні докласти 

найбільших зусиль щодо реформування усієї системи цивільного захисту 

(54%). Здатність місцевих владних установ до підвищення якості своїх 

послуг експерти оцінюють доволі скептично (23%) (Рис. 2.10). 

Якісному наданню послуг у сфері цивільного захисту з боку 

представницьких і виконавчих органів влади на сьогодні заважають однакові 
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проблеми, а саме: 

− бюрократизм (39,5% у місцевих органів державної виконавчої 

влади проти 30,2% в органів місцевого самоврядування); 

− відсутність необхідної матеріальної бази/ресурсів (37,5% у 

місцевих органів державної виконавчої влади проти 46,4% в органів 

місцевого самоврядування). 
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Рис. 2.10. Розподіл відповідей експертів на запитання: чи можливо 

підвищити якість послуг у сфері цивільного захисту у Вашій області? (у %) 

 

Пропозиції експертів щодо доведення послуг у сфері цивільного 

захисту до конкретних споживачів сходяться на тому, що необхідно 

запровадити такі заходи: 

− розробити стандарти якості послуг у сфері цивільного захисту 

(58,8%); 

− створити ефективну систему моніторингу діяльності служб, які 

надають послуги у сфері цивільного захисту (49,3%); 

− створити сприятливі умови для мотивації постачальників послуг 

надавати якісні послуги (47,3%); 

− удосконалити систему інформування населення про послуги у 

сфері цивільного захисту (30,8%). 
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Для забезпечення дотримання певних стандартів послуг у сфері 

цивільного захисту пропонується утворити незалежні наглядові органи 

(51,2%). Привертається увага до забезпечення відповідальності працівників 

владних установ за недотримання стандартів (40,3%) та необхідності чіткого 

дотримання чинного законодавства (33,9%) (Рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Розподіл відповідей експертів на запитання: яким чином, на 

Вашу думку, можна забезпечити дотримання стандартів послуг у сфері 

цивільного захисту? (у %) 

 

Серед головних факторів, які сприятимуть підвищенню якості надання 

послуг з боку державних і комунальних установ, які опікуються сферою 

цивільного захисту, поряд з покращанням економічної ситуації в країні 

(31,6%), експерти виділяють такі: 

– спрощення процедури надання послуг (37,3%); 

– децентралізація владних повноважень, їх делегування на рівень, 

доступний для населення (25,5%); 

– законодавча зміна орієнтирів у діяльності органів влади на надання 

послуг населенню (24,1%). 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ПОСЛУГ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

 

3.1. Упровадження системи надання державних електронних 

послуг у сфері цивільного захисту 

 

Як показали результати аналізу, викладені в другому розділі 

дисертаційної роботи, номенклатура державних послуг в Україні у сфері 

цивільного захисту є достатньою для вирішення відповідних завдань і 

забезпечення реалізації відповідних функцій. У той же час незадовільним 

визнається організація процесу надання цих послуг. У зв’язку з цим 

пропонується розвиток системи державних послуг у сфері цивільного 

захисту розглядати в контексті удосконалення даного процесу. І тут, на наш 

погляд, слід виділити три основні напрямки, які розглядаються в даному 

розділі. 

Стратегічний курс України на інтеграцію до Європейського Союзу з 

урахуванням нових викликів та загроз, що постають перед Україною, 

зумовлюють необхідність удосконалення і подальшого розвитку 

національної системи реагування на надзвичайні ситуації природного та 

техногенного характеру. Адже з постійним посиленням цивілізаційного 

навантаження на природне середовище потужність та наслідки стихійних лих 

і техногенних аварій невпинно зростають, у результаті глобалізаційних 

процесів справляють негативний вплив не лише на країну, що від них 

потерпає, а й на сусідні країни та світове співтовариство загалом. Тому 

сьогодні розробка дієвих заходів запобігання надзвичайних ситуацій різного 

характеру є однією з найважливіших функцій держави стосовно забезпечення 

національної безпеки країни. У більшості європейських держав протягом 

останніх років розуміння цілей та завдань управління ризиками виникнення 
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надзвичайних ситуацій зазнало значних змін, причиною цього стало саме 

збільшення кількості руйнівних природних та техногенних катастроф, 

зростання їх складності. Не залишається осторонь цього процесу і Україна, 

поступово переймаючи успішний досвід розвинених країн. Огляд сучасної 

світової практики з організації державного управління ризиками в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

дає можливість підтвердити, що лідерами з цих питань прийнято вважати 

Європейський Союз, США та Японію.  

Вивчення передового досвіду країн світу, його використання в Україні 

та удосконалення на його основі підготовки управлінців загальнодержавного, 

регіонального та місцевого рівнів з управління ризиками техногенного, 

природного і соціального походження, а також модернізації матеріально-

технічної бази оперативно-рятувальних підрозділів на основі новітніх 

технологій, має сприяти розширенню співпраці України з міжнародними 

організаціями у сфері зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 

різного характеру. Надзвичайні ситуації не мають національного 

забарвлення, про що свідчить історичний досвід [1, ст. 5]. Відмінності 

зумовлені лише національними, природно-географічними особливостями, 

соціально-економічними факторами, рівнем науково-технічного розвитку. 

Тому на сучасному етапі розвитку країн світу виникла необхідність 

об’єднання зусиль окремих країн для спільної боротьби щодо зниження 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру на їхніх 

територіях. Прикладом об’єднання зусиль може бути проведення 

міжнародних заходів із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 

транскордонного масштабу. Для України об’єднання зусиль дасть 

можливість доступу до інформаційних джерел Європейського Союзу у сфері 

зниження ризиків надзвичайних ситуацій, до новітніх технологій, а також 

сприятиме обміну досвідом та підвищенню кваліфікації управлінців.  

На сьогоднішній день виконання основних функцій щодо забезпечення 

належних умов громадян у сфері безпеки життєдіяльності на території 
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області покладено у першу чергу на державні органи виконавчої влади 

обласного та районного рівнів. Централізована система управління, а саме 

вплив 193 центральних органів виконавчої влади на державні структури в 

регіонах, практично залишають останніх заручниками системи. Законами та 

іншими нормативно-правовими актами України визначені основні критерії та 

умови забезпечення безпеки життєдіяльності населення, надані необхідні 

повноваження місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування для реалізації цих заходів, однак на рівні сільських, 

селищних та міських рад (за винятком міст обласного значення) зазначені 

заходи практично не виконуються. У структурі виконавчих комітетів відсутні 

штатні підрозділи, які відповідають за цей напрямок роботи, у бюджетах 

відповідних рад не передбачається створення фінансових та матеріальних 

резервів, а також відсутність на рівні сільських та селищних рад 

відповідальності за порушення та недотримання необхідних норм та умов 

безпеки життєдіяльності населення. Перманентною ознакою вітчизняного 

місцевого самоврядування щодо організації безпеки життєдіяльності 

територіальних громад у питаннях належного захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій є недостатні компетенційні можливості органів 

місцевого самоврядування та їх низький рівень ресурсного забезпечення. 

Сільська, селищна, міська ради неспроможні в сучасних умовах організації 

життєдіяльності територіальних громад реалізувати свої повноваження у 

вирішенні означеної проблеми. Однією з причин цього є невідповідність 

функціональної структури системи місцевого самоврядування вимогам 

сучасного техногенного стану довкілля. За результатами компаративного 

аналізу функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту впровадження на території об’єднаних територіальних 

громад сучасних принципів регулювання у сфері безпеки життєдіяльності 

населення здійснюється повільними темпами. Впровадження стандартів 

європейського простору з безпечної життєдіяльності населення можливе 

тільки за умови реалізації концептуальних і методологічних інновацій та 
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інституціональних перетворень.  

Значимість реалізації концептуальних засад удосконалення діяльності 

органів публічного управління у сфері безпеки життєдіяльності 

територіальних громад спричинена існуванням загрозливих чинників 

природного та техногенного характеру на місцевому рівні та некомпетентним 

підходом в організації заходів цивільного захисту, а саме: – наявністю 

потенційно небезпечних об’єктів на території області, району та об’єднаної 

територіальної громади; – збільшенням виникнення надзвичайних ситуацій 

природного характеру, зумовленого глобальними та регіональними змінами 

клімату, зростанням впливу діяльності людини на довкілля; – зростанням 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, спричинених 

високим ступенем зношеності технологічного устаткування у різних галузях 

виробництва включаючи сільське господарство; – зазначенням великої 

кількості смертності та травматизму людства, внаслідок небезпечних подій та 

нещасних випадків; – незадовільним станом соціального захисту населення 

після виникнення надзвичайних ситуацій, подій, пожеж, терористичних актів 

тощо; – низьким рівнем культури безпеки життєдіяльності серед місцевого 

населення; – неефективністю превентивних заходів, спрямованих на 

забезпечення сталого розвитку місцевих територій та прищеплення культури 

безпеки життєдіяльності проживаючого населення; – низьким рівнем 

реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема 

спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникнення; – недостатнім забезпеченням оповіщення 

населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій; – недостатньою 

кількістю сил та засобів, спрямованих на реагування та організацію робіт із 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також 195 радіаційного, 

хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного 

захисту територій від наслідків таких ситуацій; – низьким рівнем 

поінформованості населення щодо дій під час загрози і виникнення 

надзвичайних ситуацій, аварій та інших небезпечних подій; – відсутністю або 
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недостатністю фінансових та матеріальних ресурсів щодо забезпечення та 

впровадження заходів із організації безпеки життєдіяльності населення 

місцевих територій; – недостатнім рівнем підготовки та забезпечення служб з 

організації і здійснення заходів із безпеки життєдіяльності під час 

виникнення надзвичайних ситуацій, подій та терористичних актів [40; 42; 

60]. Водночас недовершені законодавчі акти, а також недосконалі 

організаційні та технічні методи публічного управління з безпеки 

життєдіяльності регіону, району та об’єднаної територіальної громади не є 

ефективними в інтенсифікації заходів з організації цивільного захисту, які б 

відповідали достатньому рівню в євроінтеграційному просторі. Означене 

коло проблем є широким і для покращення рівня безпеки життєдіяльності на 

місцях необхідно розширити функції органів місцевого самоврядування в 

частині безпеки життєдіяльності. Насамперед місцеві органи виконавчої 

влади повинні брати безпосередню участь у створенні нормативноправової 

бази, розширити повноваження у фінансовій частині, щоб органи місцевого 

самоврядування самостійно здійснювали фінансово-матеріальне 

забезпечення місцевих пожежно-рятувальних служб  

Вищезазначене дозволяє виділити кілька основних факторів успішного 

створення і впровадження системи надання електронних послуг у сфері 

цивільного захисту. 

Окрім цього, органам місцевого самоврядування потрібно побудувати 

тісні зв’язки з громадськістю, тобто проводити більше заходів 

інформаційного спрямування, практично-навчальних занять із громадами, 

адже, за результатами дослідження, більше 80% опитаних людей не знають, 

як діяти в надзвичайних ситуаціях. Органи місцевого самоврядування 

повинні сприяти збільшенню кількості місцевих пожежно-рятувальних 

служб та депо в місцевих територіальних громадах, як осередки проведення 

інформаційних, культурно196 просвітницьких заходів, популяризації 

відповідальності кожного громадянина за безпеку власного життя. 

Враховуючи управлінський досвід європейських держав, найбільш 



72 

оперативною організацією безпеки життєдіяльності місцевих територій є те 

управління, яке базується в удосконаленні безпечного рівня функціонування, 

балансу прибутку та затрат в середовищі об’єкту, району чи територіальної 

громади. Доцільно зазначити, що проаналізований вище досвід європейських 

держав засвідчив, що конкретної країни, звідки можна було б запозичити 

модель, немає. Адже досвід кожної країни має як позитивні, так і негативні 

аспекти. Україні потрібно розробити власну концепцію вдосконалення 

функцій органів публічного управління у сфері безпеки життєдіяльності, яка 

б сприяла ефективній роботі органів місцевого самоврядування в 

забезпеченні належного рівня безпеки життєдіяльності населення об’єднаних 

територіальних громад, збільшенні їх превентивних заходів та швидкому 

реагуванню на надзвичайні ситуації. Тут, як приклад, можемо навести досвід 

Німеччини, де органи місцевого самоврядування спромоглись створити 

Центр із попередження небезпечних ситуацій, який обслуговує територію із 

більше як 400 тисяч осіб. Окрім того, шляхом укладення договору про 

співробітництво територіальних громад 25 громад, об’єднавши свої кошти, 

забезпечили безперебійне функціонування спільної майстерні з 

обслуговування дихальних масок. Адже обладнання для здійснення такого 

обслуговування досить дороге, і кожна громада окремо не в змозі утримувати 

таку майстерню. Об’єднавши свої зусилля, громади отримали можливість 

економити кошти під час закупівлі дихальних масок та їх обслуговування, 

яке проводиться кожного кварталу [33].  

Реалізація заходів передбачає поетапне вирішення проблематики і є 

базовою для розроблення та впровадження нормативно-правових актів, 

превентивних заходів із упровадження культури безпеки життєдіяльності 

серед місцевого населення, цільових програм, програм розвитку та проектів 

щодо реалізації заходів захисту населення і територій, забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення. Упровадження зазначених умов щодо діяльності 

органів публічного управління у сфері безпеки життєдіяльності на всій 

території регіону здійснюється поетапно. Перший етап передбачає: 198 – 
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розроблення проектів нормативно-правових актів із відкритим обговоренням 

в територіальних громадах, на різних рівнях; – розроблення типових проектів 

розвитку цивільного захисту та цільових програм із організації безпеки 

життєдіяльності населення територіальних громад та районів області. Другий 

етап передбачає: – періодичне планування заход  

Усе це повністю вписується в концепцію реформування системи 

публічного управління в цілому, яка передбачає, що органи публічного 

управління повинні орієнтуватися, насамперед, на реалізацію своїх функцій у 

формі послуг, що надаються громадянам та іншим споживачам. Це, у свою 

чергу, дозволяє задавати чіткі критерії ефективності виконання функцій і 

вирішення завдань, широко використовувати різні методи мотивації 

персоналу для більш якісного виконання своїх обов’язків. 

Моделі надання державних електронних послуг, які використовуються 

сьогодні, виходять з організаційної будови органів державної влади та інших 

громадських організацій як єдиної системи, що включає галузеві 

функціональні підсистеми, мають на меті в цілому формування ефективної 

функціональної структури, що має ознаки інформаційної відкритості та 

стандартизовані якості державних електронних послуг, що надаються 

юридичним і фізичним особам [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

На практиці цей підхід реалізується в таких основних концептуальних 

положеннях розбудови різних систем електронного уряду: 

– управління інформаційними потоками у сфері надання державних 

електронних послуг; 

– орієнтованість на споживача електронних послуг, коли кінцевим 

продуктом моделі державних електронних послуг є не інформаційно-

комунікаційна система сама по собі, а сервіси користувачів або споживачів. 

Це стосується як сервісів, орієнтованих на державні організації та їх 

співробітників, так і сервісів для громадян і організацій. При цьому 

функціонування і підтримання сервісів забезпечується за рахунок 

інформаційно-комунікаційних інструментів; 
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– реалізація принципу уніфікації систем моделі державних електронних 

послуг, коли на території одного регіону визначається одна модель єдиної 

комплектації системи державних електронних послуг усіма складовими 

елементами, включаючи єдину систему телекомунікацій (яка функціонує за 

одними чітко позначеними правилами), єдині програмно-апаратні засоби, 

єдині типові рішення для сервісів; 

– реалізація принципу тиражування рішень (модулів, систем, 

компонентів) моделі державних електронних послуг. Як показує досвід, 

типові рішення, відпрацьовані на тому чи іншому пілотному об’єкті, можна 

досить швидко екстраполювати на всі інші структурні підрозділи та інші 

організації, що значно прискорює процес упровадження системи і підвищує 

потенціал горизонтальної взаємодії; 

– реалізація принципу оптимізації взаємодії, коли більшість сервісів 

моделі мають міжвідомчий характер. Це стосується як сервісів, орієнтованих 

на самі державні структури та організації та їх співробітників (електронний 

документообіг, інформаційно-аналітичні системи, геоінформаційні системи 

тощо), так і сервісів, орієнтованих на споживачів електронних послуг. 

Специфікою формування системи державних електронних послуг є 

синтез управлінської з комунікаційною складовою. При цьому процес 

моделювання інформаційних потоків у сфері державних послуг передбачає 

отримання та обробку інформації про об’єкти, які взаємодіють між собою і 

зовнішнім середовищем. У даному випадку під об’єктом розуміються не 

тільки корисні властивості послуги, але і сама безпосередньо послуга як 

об’єкт управління. Ці властивості поділяються на внутрішні, зумовлені 

параметрами об’єкта, і зовнішні, що характеризуються категоріями факторів і 

які становлять властивості середовища, що впливає на параметри 

досліджуваного об’єкта чи моделі. 

Дослідники виділяють три фундаментальних критерії поділу 

організаційних систем: 

– функціональні чи предметні; 
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– організаційні або ієрархічні; 

– управлінські або інформаційні [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Функціональна чи предметна спеціалізація структурних підрозділів 

державних організацій забезпечує певний рівень ефективності їх 

функціонування. 

Недоліком такої організації системи є наявність фрагментації в 

управлінні і процесах, виникнення внутрішньоорганізаційних бар’єрів на 

шляху потоків інформації, що негативно позначається на діяльності всієї 

організації. 

Організаційні або ієрархічні критерії тісно пов’язані з 

функціональними критеріями і взаємно доповнюють один одного. При цьому 

основна увага під час удосконалення діяльності державних організацій 

зосереджується на їх оптимізації, оскільки вони мають виражену тенденцію 

до розростання внаслідок появи в них нових функцій і завдань діяльності. 

Керівні або інформаційні критерії є похідними від попередніх двох і 

покликані забезпечувати ефективний обмін інформаційними потоками між 

структурними підрозділами державних організацій залежно від їх предметної 

або функціональної приналежності. 

Систему надання державних електронних послуг необхідно розглядати 

в якості своєрідного синтезу зазначених трьох критеріїв організаційної 

системи, в основі якої лежить завдання синхронізації їх діяльності на базі: 

– по-перше, автоматизації робочих процесів, наприклад, процесів 

надання державних сервісів споживачам у рамках більш глобальної системи 

електронного уряду; 

– по-друге, моделювання державних сервісів з метою формалізації 

опису, з одного боку, функціональних і організаційних процесів, з іншого – 

інформаційних процесів взаємодії між різними структурами. 

З урахуванням зазначеного пропонована нами модель системи надання 

електронних послуг у сфері цивільного захисту включає чотири основні 
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підсистеми (рис. 3.1): 

– організаційну підсистему, яка розглядається в рамках більш загальної 

організаційної структури електронного уряду (звісно, за її наявності) та 

визначає загальні механізми інформаційної взаємодії, міжвідомчі регламенти 

обміну інформацією, процеси обробки даних, процедури, правила процедур, 

дійові особи, відповідальні за реалізацію процесів та їх ролі тощо; 

– структурна підсистема, яка визначає структуру системи надання 

електронних послуг, донорів та реципієнтів інформаційних потоків, процеси 

обробки і розподілу даних, а також правила їх інтеграції; 

– технологічна підсистема, яка визначає механізми запиту споживачем 

на отримання послуги та її надання споживачеві; 

– комунікаційна підсистема, яка визначає структуру апаратного 

комплексу, комунікаційну інфраструктуру та програмне забезпечення. 

Як справедливо зазначають фахівці, якщо управління електронними 

послугами розуміється переважно як вибудовування інформаційно-

комунікаційної інфраструктури органів публічної влади та державних 

організацій, тоді в рамках його моделі основна увага буде приділена саме 

напрямку інформатизації публічного управління [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Якщо ж управління електронними послугами означає 

інструмент реформи всієї системи публічного управління, то його 

концептуальна модель повинна включати широкий спектр типових моделей, 

що описують процеси в організаціях, їх взаємозв’язку, ієрархії. Тут же 

повинні бути закладені типові моделі організаційної структури різних 

органів публічної влади, моделі збалансованих показників оцінки 

ефективності їх діяльності, моделі здійснення процедур стратегічного 

планування розвитку організацій, що входять до системи публічного 

управління, тощо. 
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Рис 3.1. Модель системи надання електронних послуг у сфері 

цивільного захисту 

 

На нашу думку, слід дотримуватися другого із зазначених підходів, 

тому вважаємо, що розробка і впровадження системи надання державних 

електронних послуг у сфері цивільного захисту передбачає розробку цілого 

комплексу типових моделей як функціонального, так і структурно-

організаційного характеру: моделі загальної організації діяльності з надання 

електронних послуг, функціональної моделі надання електронних послуг, 

моделі регламентів діяльності з надання електронних послуг, 

«транзакційної» моделі надання електронних послуг. 

Шляхи та способи вирішення проблеми: 1. Публічне обговорювання 

проектів нормативно-правових актів у територіальних громадах, на різних 

рівнях (міста, райони та область). У кожному регіоні, у кожній 

територіальній громаді існують різноманітні проблемні питання у безпековій 

сфері. Зазвичай це типові проблеми, які зустрічаються практично у всіх 

Система 

електронного 

врядування 
Система надання державних електронних 

послуг у сфері цивільного захисту 

СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Організаційна 

підсистема 

Структурна 

підсистема 

Технологічна 

підсистема 

Комунікаційна 

підсистема 



78 

регіонах України. Проте бувають випадки де вони пов’язані тільки з 

конкретною територією, обмежені одним районом або однією 

територіальною громадою, тому залучення до обговорення проектів 

нормативно-правових актів територіальних громад дозволить їм 

безпосередньо приймати участь у вирішенні своїх проблем на законодавчому 

рівні. Окрім того публічне обговорення зазначених проектів, насамперед у 

територіальних громадах, дасть змогу оптимізувати вимоги законодавства в 

зазначеній сфері, чітко та конкретно сформулювати їх відповідно до бачення 

вирішення відповідних проблем безпосередньо на тому рівні, на якому їх 

потрібно вирішувати. 2. Розроблення цільових програм із організації безпеки 

життєдіяльності населення територіальних громад, районів та області. 

Стратегічне планування 200 заходів, що забезпечують безпеку 

життєдіяльності населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій чи 

інших небезпечних подій, зокрема перспективне планування фінансових 

ресурсів є основою для щорічного планування та реалізації заходів 

цивільного захисту в територіальних громадах. Цільові програми як правило 

розробляються на декілька років і дають змогу громаді бачити послідовність 

виконання зазначених заходів і їх результат. 3. Розроблення проектів 

розвитку цивільного захисту на території громад, із залученням іноземних 

грантів. На початковому етапі проведення децентралізації влади актуальним 

питанням залишається реалізація запланованих заходів. Брак фінансових 

ресурсів на місцевому рівні не сприяє проведенню реформ в Україні. На 

сьогодні особливою підтримкою в цьому напрямку є іноземні держави з 

інвестиційними фондами та грантами. Поряд з тим, розгляд проектів 

розвитку цивільного захисту територіальних громад спеціалістами іноземних 

фондів, які надають кошти для їх реалізації, дасть змогу коригувати проекти 

враховуючи позитивний досвід їхніх держав у цій сфері. 4. Періодичне 

планування заходів цивільного захисту. Одним із основних етапів 

своєчасного та якісного виконання заходів, що забезпечують безпеку 

життєдіяльності населення територіальних громад, насамперед є відповідне 



79 

планування цих заходів. Для організації діяльності ланок територіальних 

підсистем, зокрема територіальних громад, органами місцевого 

самоврядування розробляються плани основних заходів цивільного захисту 

на відповідний рік, а для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій – плани реагування на надзвичайні ситуації. 

Планування повинно бути реальним, цілеспрямованим і конкретним. 

Результативність реалізації цих планів напряму залежить від якості їх 

розроблення. 5. Створення резервів фінансових і матеріальних активів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Які б не 

проводились 201 превентивні заходи щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій чи інших небезпечних подій, залишається 

ймовірність їх виникнення з непередбаченими наслідками, насамперед 

природного характеру (землетруси, буревії, повені тощо). Створення 

фінансових та матеріальних резервів у територіальних громадах скорочує час 

надання допомоги потерпілого населення, насамперед стосується створення 

резервних фондів на місцевому рівні у територіальних громадах. 6. 

Здійснення функціональної підготовки органів управління місцевих органів 

виконавчої влади, суб’єктів господарювання та їх формувань із питань 

організації та здійснення заходів цивільного захисту на відповідній території, 

професійної підготовки членів добровільних команд (дружин) та волонтерів, 

навчання населення діям у разі загрози чи виникнення надзвичайних 

ситуацій, аварій, катастроф та небезпечних подій. Всі керівники суб’єктів 

господарювання, незалежно від форм власності, що розташовуються та 

провадять свою діяльність на території об’єднаної територіальної громади, а 

також органи управління і фахівці, які здійснюють заходи із забезпечення 

безпеки життєдіяльності та реагування на надзвичайні ситуації, повинні 

періодично проходити підготовку або підвищення кваліфікації з питань 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у навчальних пунктах, 

на територіальних курсах і у навчально-методичних центрах цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Державної служби України з 
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надзвичайних ситуацій. 7. Запровадження за напрямом безпеки 

життєдіяльності цільової підготовки працюючого та пересічного персоналу 

функціональних підсистем. Упровадження єдиних підходів до вирішення 

питань безпеки життєдіяльності населення повинно здійснюватися у всіх 

сферах діяльності людини. Чи це вихователь у дитячому садочку, чи 

медичний працівник, чи керівник хімічнонебезпечного об’єкту – всі повинні 

знати і розуміти основні правила забезпечення безпеки людей і 

використовувати їх у своїй професійній діяльності. 202 Підготовка 

працюючого населення здійснюється безпосередньо на об’єкті у складі 

навчальних груп. Керівників цих груп призначає керівник об’єкту. Заняття 

працівників проводиться керівниками навчальних груп на місцях (цехах, 

відділах) за відповідною програмою, затвердженою керівником об’єкту. 

Окрім теоретичної підготовки, працівники опановують практичні навики 

порядку дій у надзвичайних ситуаціях під час проведення спеціальних 

об’єктових навчань (тренувань). Навчання дітей дошкільного віку, учнів та 

студентів до дій у надзвичайних ситуаціях і подіях здійснюється за 

відповідними програмами Міністерства освіти і науки України.  

Необхідно підкреслити, що вибір відповідного програмного 

забезпечення повинен орієнтуватися на здійснення процесів спрощення 

найбільш складних адміністративних процедур. За іншого випадку вибір 

буде зроблений на користь більш складних, отже, і дорогих програмних 

додатків. При цьому, як показує практика, чим складніше буде виконуваний 

процес надання державних електронних послуг, тим більша ймовірність 

виникнення програмної або процедурної помилки. 

Під час вибору програмного і технічного забезпечення необхідно також 

керуватися міркуваннями забезпечення безпеки зберігання даних і 

здійснюваних транзакцій. Серед інших вимог до програмного забезпечення 

функціонування системи надання державних електронних послуг у сфері 

цивільного захисту можна назвати: 

– високий рівень адаптивності програмних комплексів до можливих 
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змін в адміністративних процедурах, виникнення нових організаційних 

структур і скорочення старих, оптимізації регламентів надання державних 

електронних послуг тощо; 

– високий рівень толерантності і здатності до інтеграції додаткових 

програмних модулів, легкість і зручність здійснення такої інтеграції; 

– масштабованість програмного забезпечення, його здатність коректно 

функціонувати при вирішенні завдань організацій різного масштабу і рівня; 

– високий рівень швидкості здійснення операцій і безвідмовності під 

час здійснення транзакцій будь-якого рівня складності, стійкість до 

можливих помилок. 

Тому при наділенні вищезазначених повноважень староста організовує 

та забезпечує на відповідній території створення добровільних пожежних 

дружин, аварійно-рятувальних та інших добровільних формувань; бере 

активну участь у діяльності добровільних формувань та особисто організовує 

роботу у разі їх залучення під час виникнення пожеж, надзвичайних 

ситуацій, інших подій, а також надання допомоги потерпілому населенню; 

забезпечує діяльність волонтерського руху на відповідній території. 

Удосконалені шляхи стосовно організації безпеки життєдіяльності населення 

в територіальних громадах подані в розробленій моделі (додаток Д). 

Відмінність від класичної схеми організації цивільного захисту ланки 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ полягає у декількох аспектах. 1. 

Обов’язкова наявність у структурі територіальної громади цілодобового 

центру збору та обробки інформації “Гарячої лінії”. 2. Відсутність у цій 

структурі спеціалізованих служб цивільного захисту, які створюються 

ланкою територіальної підсистеми (територіальною громадою). Проте у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій чи інших подій безпосередньо 

територіальною громадою можуть залучатися формування спеціалізованих 

служб цивільного захисту вищого рівня, які дислокуються на території 

громади відповідно до планів взаємодій, спільних наказів, інструкцій тощо. 3. 

До складу постійного органу управління залучається староста, який несе 
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повну відповідальність за забезпечення безпеки життєдіяльності населення у 

межах старостинського округу. Очікувані результати: – запровадження нових 

дієвих компаративних форм аналізу, оцінки, експертизи і контролю безпеки 

суб’єктів господарювання на всіх етапах життєвого циклу щодо 

недопущення виникнення надзвичайних ситуацій 205 техногенного 

характеру, пожеж та зменшення рівня травматизму і смертності населення 

місцевих територій; – забезпечення надійного функціонування 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її 

ланок шляхом створення в територіальних громадах відповідних органів 

управління та сил цивільного захисту аналогічних міському, районному та 

обласному рівнів; – здійснення розвитку та модернізації системи цивільного 

захисту та удосконалення публічного управління щодо забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення територіальних громад, районів та регіонів із 

залученням державних та закордонних фінансових активів; – підняття рівня 

культури безпеки життєдіяльності населення; – залучення добровільних та 

волонтерських організацій до виконання повного комплексу заходів 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення територіальних громад 

області; – покращення матеріально-технічної бази та ресурсного 

забезпечення проведення заходів цивільного захисту на території громад, 

районів та області; – створення системи інформування та оповіщення 

населення за допомогою новітніх інформаційних технологій; – 

удосконалення надання необхідних знань та навиків шляхом інноваційної 

організації підготовки суб’єктів забезпечення до дій при загрозі або 

виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та 

до виконання заходів цивільного захисту населення і території громад, 

районів та області; – створення центрів безпеки в територіальних громадах із 

вирішенням комплексу заходів із питань безпеки життєдіяльності, зокрема 

реагування на надзвичайні ситуації, рятування людей, медичного 

забезпечення населення та охорони громадського порядку тощо; 206 – 

створення кризових центрів (пунктів управління) територіальних громад на 
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базах консультаційних пунктів при органах виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування; – забезпечення прозорості, відкритості й 

ефективності діяльності у сфері управління органів місцевого 

самоврядування із забезпечення безпеки життєдіяльності місцевих територій; 

– запровадження єдиного підходу до управління безпекою в усіх сферах 

діяльності; – відповідність європейським стандартам життєзабезпечення 

постраждалого населення від надзвичайних ситуацій, аварій катастроф та 

інших небезпечних подій, зокрема їх соціальний захист; – забезпечення 

сталого функціонування об’єктів економіки в умовах надзвичайних ситуацій, 

аварій та некласифікованих подій, а також в особливий період відповідно до 

сучасних вимог. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових 

ресурсів для застосування вищевикладених концептуальних підходів не 

потребує додаткових фінансових, матеріально-технічних витрат і трудових 

ресурсів [60].  

Як правило, дані методи використовуються на початкових етапах 

розробки та впровадження системи надання державних електронних послуг у 

сфері цивільного захисту, оскільки вони допомагають визначити напрямки і 

рівень впливу системи на різні соціальні групи. 

«Effectiveness-методи» використовують ті ж методи оцінки, що і 

relevance-методи, але, крім того, і такі методи, як: «ланцюг результатів», 

мультикритеріальний аналіз, оцінки наслідків упровадження системи з 

урахуванням впливу динамічних змін, порівняння отриманих результатів з 

відповідними цілями, поставленими перед упровадженням системи. 

«Efficiency-методи» засновані на аналізі «витрати-результати», 

включаючи визначення повної вартості розробки, впровадження та 

підтримки функціонування системи, втратою і результатів у вартісному 

вираженні, часу, витраченого на розробку та впровадження системи. 

«Internal functioning-методи» включають: 

– метод контролю впровадження системи, за допомогою якого 

відстежується ступінь досягнення встановлених цільових орієнтирів для 
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отримання об’єктивної інформації про хід упровадження на основі 

зіставлення показників планового і фактичного бюджету, ступеня виконання 

запланованих заходів, внутрішніх і зовнішніх ризиків; 

– методи оперативного контролю впровадження системи, що 

дозволяють здійснювати моніторинг результатів у режимі реального часу; 

– метод збалансованих показників; 

– методи оцінки якості, що включають визначення відповідності 

системи затвердженим і прийнятим специфікаціям і стандартам. 

Таким чином, з усього вищевикладеного можна зробити висновок, що 

розробка і впровадження системи надання державних електронних послуг у 

сфері цивільного захисту здатні не тільки поліпшити надання послуг 

безпосередньо у сфері цивільного захисту, але й істотно підвищити якість та 

ефективність діяльності органів публічного управління в цілому за рахунок 

комплексного впровадження інноваційних технологій, забезпечення якісно 

нового рівня інтеграції структур органів публічного управління, перетину 

традиційних відомчих меж відомств, надаючи тим самим користувачу 

можливість виконати всі необхідні дії щодо одержання послуги у зручному 

місці й у зручний час. 

 

3.2. Особливості прийняття управлінських рішень у процесі 

надання послуг у сфері цивільного захисту 

 

В Україні щороку відбувається безліч подій, в яких держава бере 

безпосередню участь. На нашу думку, в якій сфері не відбувалися б зміни, 

держава завжди повинна бути головним учасником та ініціатором. Що 

стосується сфери забезпечення безпеки життєдіяльності, то для уряду країни 

вона завжди була в пріоритеті відносно інших сфер, однак на сьогодні її теж 

торкнулося суттєве реформування. Важко переоцінити роль та участь 

держави в забезпеченні безпеки життєдіяльності населення, зокрема в 

попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій. Адже негативні 
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результати надзвичайних ситуацій призводять до дестабілізації соціально-

економічного життя населення і порушення функціонування народного 

господарства. Однак, за статистикою майже 90% надзвичайних ситуацій 

відбуваються на мікрорівні, а це своєю чергою вимагає швидкої реакції 

органів місцевої влади. Розширення повноважень органам місцевого 

самоврядування та децентралізація в сфері забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення стали важливим рішенням держави, адже, хто, як 

не місцева влада може краще знати про проблеми своєї території і зможе 

швидше їх вирішити, аніж центральна влада. У новостворених об’єднаних 

територіальних громадах формується нова система управління в межах 

децентралізації владних повноважень. Саме вони першими розпочали 

розвиток за новими правилами, отримали конкретні повноваження, вагомі 

ресурси та преференції, а головне – незалежність у 89 прийнятті рішень. 

Водночас збільшується і рівень відповідальності перед мешканцями 

населених пунктів за належну якість їхнього життя. Прийнятні умови 

життєдіяльності людини значною мірою базуються на забезпеченні належних 

умов безпеки її перебування в навколишньому середовищі. Тому одним із 

основних заходів реформування адміністративно-територіального устрою є 

побудова системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

яка спроможна забезпечити безпеку людини. Є території з різним ступенем 

готовності органів місцевого самоврядування щодо організації системи 

цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації. Але всіх людей 

об’єднує одне: всі вимагають, щоб місцева влада вирішувала конкретні 

проблеми повсякдення. Механізм їх вирішення один – це ресурс і 

відповідальність на місцях. Це і є спроможна громада. Основні завдання, які 

виникли перед новоствореними об’єднаними територіальними громадами, є 

побудова нової, якісної та ефективної системи цивільного захисту на 

визначеній території [5]. Однак місцева влада виконати всі свої завдання не 

зможе без державної підтримки. Держава на сьогодні також намагається 

допомагати і реалізовує свою політику у сфері забезпечення безпеки 
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життєдіяльності територіальних громад. Так, першим і важливим кроком 

стала ухвала 25 січня 2017 р. Стратегії реформування системи ДСНС, 

основна мета якої полягає у створенні сучасної та ефективної системи 

попередження і запобігання надзвичайних ситуацій. Стратегія передбачає 

створення впродовж трьох років пожежно-рятувальних підрозділів місцевої 

та добровільної пожежної охорони об’єднаних територіальних громад. Саме 

шляхом проведення реформ держава реалізує свою політику у сфері 

забезпечення безпеки життєдіяльності територіальних громад. Необхідно 

зазначити, що саме пожежі становлять одну з найбільших різновидів 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру, тому до їх попередження та 

усунення держава повинна ставитися особливо уважно. Якщо 90 зважати на 

те, що всі надзвичайні ситуації прийнято поділяти на чотири групи: 

техногенного, природного характеру, соціальні та воєнні, то, як свідчить 

статистика з 2010 р. і до сьогодні, найбільша кількість надзвичайних ситуацій 

відбувається саме першої групи.  

Так, за останні 10 років зафіксовані такі надзвичайні ситуації, 

спричинені великими пожежами: пожежі в Чорнобильському лісі, фосфорна 

аварія під Ожидовим; торф’яні пожежі на Чернігівщині; лісові пожежі на 

Херсонщині; катастрофа на залізниці у Городищі; пожежа в третьому корпусі 

Аграрного університету Голосіївського району; трагедія у будинку 

профспілок (Київ, Одеса); пожежа на Вуглегірській ТЕС; кінотеатр 

“Жовтень”; заправка “БРСМ”; пожежа в будинку для літніх людей у селі 

Літочки, що в Київській області,; пожежа на складах боєприпасів у Балаклії 

на Харківщині та в Ічні на Чернігівщині. Порівняно із 2017 р. загальна 

кількість надзвичайних ситуацій у 2018 р. зменшилася майже на 23%, при 

цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 4%, надзвичайні 

ситуації природного характеру – на 28%, а НС соціального характеру – на 

66,7%. Також, порівняно із 2017 р. спостерігається зменшення кількості 

загиблих та постраждалих у надзвичайних ситуаціях на 2,3% та 6,9%, 

відповідно. Вогонь – це найбільший винахід людини в історії розвитку 
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суспільства. З його появою людське життя значно спростилось. Однак, поряд 

із позитивною здатністю, вогонь має і негативну – здатність все руйнувати. І, 

щонайголовніше, він може зруйнувати не тільки матеріальні цінності, а й 

забрати життя мільйона людей. Так, у світі пожежі зараховуються до 

переліку стихійних лих, результатом яких є величезні збитки, зокрема до 

таких, як: лавини, повені, урагани, землетруси та інші. Відколи людина 

почала використовувати вогонь, більшість пожеж здійснюється саме за її 

участі. Археологічні відкриття свідчать про велику кількість знищених міст 

внаслідок пожеж. Стан пожежної безпеки із 1999 до 2003 рр. у динаміці 

представлено на рис. 2.1. Як бачимо із рис. 2.1, із кожним роком кількість 

пожеж в Україні зростає, а ще більше зростає розмір збитків, яких вони 

завдають. Так, в 2003 р. кількість 92 пожеж зросла на 21049, порівняно із 

1999 р., а збитки – на 55831 тис. грн, і становили у 2003 р. 89546 тис. грн.  

Відзначимо, що процес надання державної послуги (насамперед, 

платної) починається в той момент, коли громадянин звертається до органів 

цивільного захисту із заявою та відповідним пакетом документів. Пакет 

документів розглядається особою, яка приймає рішення, після чого 

приймається рішення про надання або ненадання послуг, а також, у деяких 

випадках, обсязі надання послуги (наприклад, сумі виплати). Склад 

документів і відомостей, необхідних для прийняття рішення щодо державної 

послузі, як і порядок їх розгляду, оскарження прийнятого рішення та інших 

процедур, які входять до процесу надання державної послуги, 

регламентуються законодавством (підрозділ 2.2). 

Окрім цього, необхідно зазначити, що особливий вплив на зменшення 

кількості пожеж у 2018 р. мало модернізоване обладнання та техніка, за 

допомогою яких пожежу вдається вчасно погасити, і таким чином уникнути 

чи мінімізувати збитки. Проте на сьогодні ДСНС України переживає процес 

реформування, який тісно пов’язаний з реформою органів місцевого 

самоврядування, а саме об’єднання територіальних громад і створення в них 

місцевих пожежних команд. На сьогодні ДСНС забезпечена технікою та 
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новітнім обладнанням, що стимулює її виконувати свою роботу ефективно та 

допомагати органам місцевого самоврядування з ліквідації надзвичайних 

ситуацій. Так, до складу ДСНС належать 986 пожежно-рятувальних 

підрозділів чисельністю 36 тис. осіб. Пожежнорятувальні підрозділи ДСНС 

мають понад 4 тис. одиниць пожежної техніки. Зауважимо, що реформування 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій сприяє розвитку 

забезпечення безпеки життєдіяльності місцевостей. Так, на регіональному 

рівні формується волонтерський рух у сфері цивільного захисту та 

створюється добровільно-пожежна охорона, посилилась відповідальність 

керівників підприємств за порушення правил пожежної і техногенної 

безпеки. Для швидкої реакції та ліквідації надзвичайних ситуацій у громадах 

активно відкриваються центри безпеки та місцеві пожежні депо в селах. На 

думку автора, саме зростання кількості пожежних депо допоможе значно 

покращити місцеву систему безпеки життєдіяльності та забезпечить високий 

рівень захисту населення від надзвичайних ситуацій. Однак загальний рівень 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення залежить не лише від 

кількості підрозділів місцевої пожежної охорони, а й від рівня обізнаності 

суспільства. Тому державі потрібно проводити більше інформаційних заходів 

із населенням. І, які б дії та реформи держава не проводила, якщо кожен 

громадянин не усвідомить відповідальності за своє життя та необхіднсті 

дбайливого ставлення до життя інших людей, змін у сфері забезпечення 

безпеки життєдіяльності населення відбуватися не буде. 97 Доцільно 

зазначити, що проголошена Кабінетом Міністрів України реформа Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій має тривати до 2020 р. Одне з 

найважливіших завдань – залучення до попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та подій “пожежних-волонтерів”. Такий пілотний 

проект ДСНС України реалізувала вже у декількох областях: Київській, 

Донецькій, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Вінницькій та 

Тернопільській. Реформа відбувається за певною моделлю: громади 

визначають необхідність у місцевій пожежній команді та оголошують про 
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набір волонтерів-пожежних. На територіальних навчальних пунктах 

головних управлінь з надзвичайних ситуацій розроблені програми підготовки 

(перепідготовки) пожежних рятувальників. Усіх, хто зголосився, 

навчатимуться безкоштовно, і, здавши успішно іспит, отримають статус 

пожежноговолонтера і зможуть приступати до виконання завдань із 

ліквідації пожеж. Однак така робота не оплачується. Натомість можна 

запроваджувати певну систему пільг у формі страхових пакетів життя та 

здоров’я, зменшення або відсторонення від оподаткування сфери діяльності, 

які б компенсували затрачений робочий ресурс, а також певною мірою 

зацікавлювали бажаючих. На нашу думку, залучення таких волонтерів-

пожежних є необхідним і дуже позитивним кроком у реалізації реформ 

служби надзвичайних ситуацій. Оскільки статистичні дані свідчать, що 

пожежний розрахунок приїжджає на місце події через 20—40 хв. із моменту 

отримання повідомлення, а якщо врахувати віддалені від районних та 

обласних центрів сільські місцевості із поганими дорогами, то часто 

прибуття пожежних служб може бути марним, адже рятувати вже немає що. 

Окрім цього, доцільно було б відновити в селах пости пожежносторожової 

охорони. На сьогодні, один із таких пунктів функціонує в селі Лозуватка 

Маловисківського району Кіровоградської області. Не полишаючи 

сподівання на районних пожежних, керівництво ТОВ “Агро-Віта” на своїй 

базі організувало все необхідне для швидкого реагування на гасіння пожежі. 

Є закріплена автотракторна техніка, декілька мобільних бочок для доставки 

води на місця загорання, кожен із “пожежних” знає свої обов’язки на випадок 

98 виникнення пожежі. Проте усе, що стосується створення і діяльності (у 

випадку потреби) такого формування − це суто внутрішньогосподарська 

турбота, спрямована на самозахист від пожеж як на полях, так і в самому 

селі, де розташоване господарство. Минулої осені, коли в селі виникла 

пожежа в одній із садиб, місцеві добровольці з цього господарства дуже 

допомогли у її гасінні, і разом із громадою за короткий час, незважаючи на 

сильні пориви вітру, вдалось зупинити вогонь та не дати йому 
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розповсюдитись на сусідні будівлі [5]. Доцільно зауважити, що Стратегія 

реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій проводиться в 

декілька етапів, відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання 

територіальних громад”. Перший етап тривав із 2016 р. до 2017 р. За цей 

період часу держава у п’ятьох областях реалізувала пілотні проєкти з 

організації заходів цивільного захисту спроможних територіальних громад; 

громадам було надано методичну допомогу із створення добровільних та 

місцевих пожежних організацій, організовано їх навчання; здійснено 

формування структурних підрозділів із питань цивільного захисту у складі 

виконавчих органів об’єднаних територіальних громад; відбулось 

забезпечення місцевих та добровільних пожежних служб відповідною та 

необхідною для роботи матеріально-технічною базою. Другий етап 

реалізувався у 2018 р. За цей період введено реєстр сил цивільного захисту із 

урахуванням їх реформування; визначено межі відповідальності всіх служб, 

що займаються в сфері забезпечення безпеки життєдіяльності; залучено 

державою міжнародні ґранти у фінансуванні служб і забезпеченні 

матеріально-технічною базою; зазначено нормативну діяльність ДСНС до 

забезпечення сталого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій. 

Третій етап розпочався у 2019 р. і триватиме до 2020 р. У подальший період 

реформування держава планує удосконалити організаційно-штатну 

структуру апарату ДСНС і аварійно-рятувальні формування Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій центрального підпорядкування. 

Необхідно оптимізувати функції органів із надзвичайних ситуацій на 

місцевому та 99 центральному рівні з метою ліквідації дублювання. Потрібне 

формування єдиної бази волонтерів для їх залучення на добровільних 

засадах, до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж, а 

також автоматизація засобів зв’язку та сповіщення, розвиток державного 

центру управління з надзвичайних ситуацій, розширення міжнародного 

співробітництва [5]. Як вище зазначалося, держава реалізовує свою політику 

у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності територіальних громад також 
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шляхом впровадження пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, 

Донецькій, Львівській та Тернопільській областях (далі – Пілотні області). 

Функціонування місцевих і добровільних пожежних команд (дружин) на 

території цих областей здійснюється на основі Плану заходів пілотних 

проектів стосовно організації заходів цивільного захисту населення 

об’єднаних територіальних громад, які затверджуються ДСНС та 

облдержадміністраціями, а саме за період 2015—2016 рр.: – Вінницька 

обласна державна адміністрація залучила 2 територіальні громади; – 

Донецька військово-цивільна адміністрація залучила 3 територіальні 

громади; – Дніпропетровська обласна державна адміністрація залучила 15 

територіальних громад; – Львівська обласна державна адміністрація залучила 

15 територіальних громад; – Тернопільська обласна державна адміністрація 

залучила 26 територіальних громад [2]. Цей проект передбачав утворення на 

території пілотних областей 228 добровільних пожежних команд (дружин) та 

1036 місцевих пожежних команд. Якщо говорити конкретніше по областях, 

то: – Вінницька область – 103 МПК та 26 ДПК; – Донецька область – 32 

МПК; – Дніпропетровська область – 92 МПК; 100 – Львівська область – 762 

МПК та 202 ДПК; – Тернопільська область – 47 МПК [2]. Однак держава в 

особі ДСНС активно бере участь у реалізації проекту і проводить 

консультативні зустрічі із керівниками органів місцевого самоврядування. 

Обговоривши на зустрічах всі актуальні питання стосовно зазначеної 

проблеми, зроблено висновок, що реально на сьогодні для об’єднаних 

територіальних громад потрібно значно менше місцевих 

пожежнорятувальних підрозділів, а саме 389 місцевих та 342 добровільних: – 

Вінницька область – 129 МПК та 7 ДПК(Д); – Донецька область – 17 МПК; – 

Дніпропетровська область – 86 МПК; – Львівська область – 118 МПК та 300 

ДПК(Д); – Тернопільська область – 39 МПК та 35 ДПК(Д) [2]. Це значно 

зменшує фінансове навантаження на місцевий бюджет. Проте таке 

визначення кількості МПК та ДПК не зовсім коректне, оскільки будуть 

створюватись нові об’єднані територіальні громади, можливе також 
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зменшення чи збільшення площі територій таких громад та ряду інших 

чинників, які впливатимуть на кількість МПК та ДПК [2]. Впродовж 2016 р. у 

пілотних областях створено 9 МПК, із них 5 у ОТГ та 98 ДПК(Д), із яких 68 

пожежно-рятувальних підрозділів в ОТГ, а саме: – Вінницька область – 0 

МПК; – Донецька область – 3 МПК (із них 3 у ОТГ); – Львівська область – 1 

МПК (із них 1 у ОТГ), 83 ДПД і 5 ДПК; – Дніпропетровська – 1 МПК; – 

Тернопільська – 4 МПК (із них 1 у ОТГ), 8 ДПД та 2 ДПК [2]. Так, в 

Дніпропетровській та Донецькій області запрацював Центр громадської 

безпеки, до складу якого належить: служба громадського порядку, служба 

швидкої медичної допомоги та місцевий пожежно-рятувальний 101 

підрозділ. Також у кінці 2018 р. у Черкаській об’єднаній територіальній 

громаді та Бабинській ОТГ Львівської області створено місцеві пожежні 

команди.  

У зв’язку з вищевикладеним пропонується прийняти таке визначення: 

варіант процесу збору інформації – це один з можливих алгоритмів 

виконання запитів до тих чи інших інформаційних систем, допустимих у 

рамках одного процесу прийняття рішення і що забезпечує прийняття ОПР 

всією необхідною інформацією. Варіанти інформаційного процесу 

відрізняються один від одного набором відомостей, необхідних для 

забезпечення прийняття рішення на різних етапах. 

Системи підтримки прийняття рішень другого класу передбачають 

активну участь користувача (особи, яка приймає рішення, ОПР) у процесах 

обробки даних, що протікають у системі. Це означає, що саме ОПР визначає 

цілі всього процесу. Так, наприклад, ОПР ставить за мету встановити 

залежність деякої величини від набору факторів. Значення даних факторів 

повинні бути отримані системою підтримки прийняття рішень, оброблені, а 

потім у режимі діалогу з ОПР повинні бути здійснені вибір моделі і 

виявлення залежності, що цікавить ОПР. Таким чином, ОПР може втручатися 

до процесу збору та обробки даних, змінювати вхідні дані, моделі обробки 

цих даних тощо. Дана особливість робить такі системи незамінними під час 
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вирішення складних погано структурованих завдань, що виникають, як 

правило, на верхніх рівнях управління. 

Системи оперативного управління першого класу не надають таких 

широких можливостей. У рамках даних систем припустимі налаштування 

стандартних форм звітності, проте для внесення будь-яких більш істотних 

змін потрібне втручання розробника. 

Таким чином мова йде про формування третього класу систем, що 

здійснюють інформаційне забезпечення прийняття рішень, які діють в 

умовах розподілених масивів інформації. 

Управлінські завдання, що вимагають інформаційного забезпечення в 

умовах розподілених масивів інформації, як правило, є структурованими. 

Іншими словами, склад даних, необхідних для підтримки прийняття рішень, а 

також джерела даної інформації можуть бути визначені і відображені 

відповідним чином в інформаційному забезпеченні системи на стадії її 

проектування. За іншого випадку, якщо склад інформації та її джерело 

невідомі до моменту запиту цієї інформації з боку ОПР, запит необхідної 

інформації із зовнішньої, незалежної інформаційної системи ускладнюється 

відсутністю технічної інтеграції ОПР і системи, що здійснює зберігання та 

актуалізацію цих відомостей, а також відсутністю домовленостей з 

власником даної інформації про її надання ОПР для прийняття рішення. 

СППР в умовах розподілених масивів інформації – це інформаційна 

система, що містить алгоритми звернення до інших інформаційних систем, 

відповідні процесів прийняття рішень, для підтримки яких вона призначена, з 

метою отримання чітко визначених масивів інформації, необхідних для 

прийняття рішень, у заздалегідь узгодженому форматі і відповідно до 

регламенту. Таким чином, принциповими характерними особливостями 

таких СППР є таке: 

– система не містить даних, що надаються ОПР, – ці відомості 

зберігаються і актуалізуються незалежними зовнішніми джерелами, які 

розподілені територіально і надають дані відомості на вимогу системи; 
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– інформаційним забезпеченням такої системи є алгоритми виконання 

запитів (звернень) до інших розподілених інформаційних систем за певними 

відомостями під час конкретного процесу прийняття рішень. 

Як правило, інформаційне забезпечення систем, призначених для 

підтримки прийняття рішень, представляє собою фіксовану структуру 

інформаційних масивів, яка відповідає структурі функціональної частини 

системи. Таке забезпечення передбачає, що в інформаційній системі 

містяться відомості, що надаються ОПР. СППР, що функціонує в умовах 

розподілених масивів інформації, працює за іншим принципом: на початку 

процесу прийняття рішення в такій інформаційній системі здійснюється 

також ініціалізація певного інформаційного процесу. Під час його реалізації 

здійснюються запити до зовнішніх незалежних по відношенню до системи 

джерел, які надають строго обмежений набір даних, необхідних ОПР, в 

рамках даного процесу. 

Фактично алгоритми звернення до зовнішніх джерел за відомостями, 

необхідними для прийняття рішення, представляють собою інформаційне 

забезпечення системи підтримки прийняття рішень, що функціонує в умовах 

розподілених масивів інформації.  

У таблиці 3.1 представлено короткий порівняльний аналіз трьох 

розглянутих вище класів інформаційних систем. 

Таблиця 3.1 

Порівняльний аналіз класів інформаційних систем підтримки 

прийняття управлінських рішень 

№ Характе-

ристики 

Системи обробки 

даних 

Системи підтримки 

прийняття рішень з 

елементами штучного 

інтелекту 

Системи підтримки 

прийняття рішень в 

умовах розподілених 

масивів інформації 

1 2 3 4 5 

1 Інтелектуальна 

обробка даних 

Система не 

передбачає 

інтелектуальної 

обробки даних 

Система передбачає 

інтелектуальну обробку 

інформації 

Система не передбачає 

використання методів 

і моделей 

інтелектуальної 

обробки даних 

2 Участь ОПР в 

обробці даних  

Можливості участь 

ОПР у процесах 

ОПР може брати 

активну участь у 

Можливості участі 

ОПР в інформаційних 
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обробки даних 

обмежені, для 

внесення змін 

потрібне втручання 

розробника 

процесах обробки 

даних, що протікають в 

системі, змінювати 

моделі обробки даних 

процесах обмежені, 

запит додаткової 

інформації (не 

зазначеної у 

регламенті процесу 

прийняття рішення) 

обмежений або 

неможливий 

3 Структурова-

ність управлін-

ських завдань 

Управлінське 

завдання є 

структурованим 

Управлінське завдання 

є неструктурованим чи 

погано структурованим 

Управлінське завдання 

є структурованим і 

регламентованим 
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Продовження табл.3.1 

1 2 3 4 5 

4 Особливості 

складу 

інформації 

Склад інформації 

визначається для 

кожного процесу 

прийняття рішень на 

основі його 

дослідження і складу 

доступних 

первинних даних, які 

фіксуються в системі 

Склад необхідної 

інформації 

визначається запитами 

особи, що приймає 

рішення і на основі 

загального аналізу 

бізнес-процесів, 

документообігу 

організації і 

функціональних 

обов’язків керівництва 

Склад інформації 

визначається для 

кожного процесу 

прийняття рішень на 

основі його 

дослідження, при 

цьому дослідження 

базується на вивченні 

документів, які 

регламентують даний 

процес  

5 Наявність 

сховища (бази) 

даних 

Система включає в 

себе сховище даних, 

в якому 

концентрується 

основна інформація, 

що обробляється в 

подальшому і 

надається особі, що 

приймає рішення 

 Система включає в себе 

сховище даних, в якому 

концентрується 

основна інформація, що 

обробляється і далі 

надається особі, що 

приймає рішення 

Система містить 

тільки алгоритми 

виклику тих чи інших 

масивів інформації, 

необхідних для 

прийняття рішення, із 

зовнішніх джерел і не 

містить даних, які 

надаються особі, що 

приймає рішення 

6 Особливості 

інформаційного 

забезпечення 

системи  

Інформаційне 

забезпечення 

системи, в 

основному, 

представляє собою 

сукупність 

відомостей і форм 

стандартизованих 

форм звітів 

Інформаційне 

забезпечення системи, в 

основному, представляє 

собою сукупність 

відомостей, а так само 

методів і моделей їх 

обробки 

Інформаційне 

забезпечення системи, 

в основному, 

представляє собою 

сукупність алгоритмів 

виклику незалежних 

масивів інформації, 

які належать 

зовнішнім 

організаціям 
 

На сьогодні у спеціальній літературі широко висвітлені питання, 

пов’язані з проектуванням систем підтримки прийняття рішень з елементами 

штучного інтелекту та систем обробки даних. У той час як питання 

проектування СППР, що здійснюють підтримку прийняття рішень в умовах 

розподілених масивів інформації, не висвітлюються. Відзначимо, що в 

сучасних умовах регламенти процесів прийняття рішення, як правило, 

швидко змінюються. Таким чином, якщо здійснювати спочатку повне 

дослідження всіх процесів і тільки по закінченню – розробку, то система 

може бути ніколи не впроваджена, оскільки вже досліджені інформаційні 

процеси потребуватимуть постійного перегляду і змін. Це дозволяє виявити 
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важливу специфічну особливість проектування СППР в умовах розподілених 

масивів інформації, а саме необхідність здійснювати паралельно дослідження 

інформаційних процесів для одних процесів прийняття рішень і технічну 

реалізацію збору інформації для їх забезпечення в електронному вигляді – 

для інших. Така особливість зумовлює основну проблему, що виникає під час 

проектування інформаційного забезпечення системи, а саме проблему 

багатофакторного вибору процесів прийняття рішень для дослідження їх 

інформаційних процесів. Іншими словами, процес розробки інформаційної 

системи, що функціонує в умовах розподілених масивів інформації, має 

плануватися з урахуванням потреб ОПР та інших можливих користувачів 

системи, а також з урахуванням технічних і економічних можливостей 

автоматизації інформаційного забезпечення даних процесів прийняття 

рішень у конкретній організації (тобто бути максимально 

індивідуалізованим). 

Після формування структури цілей і функцій необхідно зробити оцінку 

її елементів. Оцінка елементів структури цілей і функцій може проводитися 

різними способами, найуживанішими з яких є експертні оцінки [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Найбільш поширеним способом експертної 

оцінки елементів структур цілей і функцій є оцінка їхньої відносної 

важливості методом нормування з використанням декількох критеріїв і 

урахуванням їх вагових коефіцієнтів. 

Для даного способу характерно формування матриці елементів і 

критеріїв їх оцінки для кожного рівня ієрархічної структури [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Таким чином структуризація включає два 

основних етапи: 

– структуризація процесів прийняття рішень з надання державних 

послуг за низкою ознак; 

– експертна оцінка отриманих груп процесів для вибору найбільш 

пріоритетних. 

Для структуризації послуг у сфері цивільного захисту пропонується 
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використовувати такі ознаки структуризації: результат надання послуги; вид 

законодавства, що регулює надання послуги; організація, що приймає 

рішення з надання послуги; роль організації, що приймає рішення з надання 

послуги. 

Для цього пропонується використовувати декілька кількісних 

характеристик державних послуг, які: 

1) не є експертними і визначаються на основі документів, що 

регламентують процеси прийняття рішень при наданні даних державних 

послуг (законодавчими актами тощо); 

2) можуть уважатися характеристиками значущості державної послуги 

для подальшої автоматизації її інформаційного забезпечення з точки зору 

різних користувачів СППР. 

До даних характеристик пропонується віднести такі, які наведено в 

таблиці 3.2. На основі даних абсолютних показників процесів прийняття 

рішень при наданні державних послуг для забезпечення можливості 

порівняння різних процесів і зручності подальших розрахунків пропонується 

сформувати такі відносні характеристики даних процесів (табл.3.3): 

 

Таблиця 3.2 

Характеристики процесів прийняття рішень при наданні державних послуг 

Характеристика Змістовна інтерпретація 

Кількість нормативних 

документів, що регулюють 

виконання процесу 

Характеризує значущість даного процесу для вищих 

інстанцій 

Кількість змін нормативних 

документів, що регулюють 

виконання даного процесу за 

певний період 

Характеризує можливість модифікації процесів. Чим 

частіше змінюється нормативна база, тим частіше 

доведеться згодом допрацьовувати інформаційну систему 

для автоматизації інформаційного забезпечення процесу 

прийняття рішення 

Кількість організацій, задіяних 

у процесі прийняття рішень 

Характеризує потребу в автоматизації збору інформації для 

споживачів. Чим більше організацій надають документи, 

необхідні для прийняття рішення, тим бажаніше для 

споживача автоматизація процесу, збору даної інформації 

за нього 

Відносний термін прийняття 

рішення (відношення 

мінімального строку прийняття 

Характеризує потребу в автоматизації збору інформації для 

осіб, що ухвалюють рішення. Чим більше дане відношення, 

тим більше ризики прострочити прийняття рішення. Таким 
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рішення, а саме часу, 

необхідного на прийняття 

рішення, до часу, відведеного 

на прийняття рішення)  

чином, автоматизація збору інформації, яка прискорює цей 

процес, зменшує мінімальний час, необхідний на прийняття 

рішення і «вивільняє» додатковий час 

 

Таблиця 3.3 

Відносні характеристики процесів прийняття рішень під час надання 

державних послуг 

Найменування 

відносної величини 

Формалізоване представлення 

Відносний обсяг змін 

регламентуючих 

документів, зробле-

них за певний період 

по даному процесу 

прийняття рішення 

Відношення кількості змін документів, що регламентують процес 

ухвалення рішення за певний період часу до кількості змін 

регламентуючих документів за певний період по всіх процесів 

прийняття рішень у розглянутій групі (при розрахунку враховується, 

що документи і, отже, зміни можуть повторюватися. Повтори не 

включаються. 

Відносна кількість 

учасників процесу 

прийняття рішень 

Враховується кількість учасників певного процесу прийняття 

рішення у відношенні до загальної кількості учасників процесу 

прийняття рішень в групі (при розрахунку загальної кількості 

учасників враховується, що учасники процесу можуть 

повторюватися. Повтори не включаються. 

Відносний обсяг 

регламентує 

документної бази за 

даним процесом 

прийняття рішень 

Відношення кількості документів, що регламентують певний процес 

прийняття рішення, до загальної кількості документів, що 

регламентують процеси прийняття рішень у розглянутій групі (при 

розрахунку враховується, що документи, що регламентують процес, 

можуть повторюватися. Повтори не включаються. 

Відносний термін 

прийняття рішення 

Відношення часу, необхідного для прийняття рішення до часу, 

відведеного на прийняття рішення відповідно до регламентуючими 

документами 

 

Значення кожного показника можуть бути розраховані для кожного 

процесу прийняття рішення з розглядуваної множини, при цьому 

використовується інформація з регламентуючих документів, що визначають 

строки прийняття рішення, організації, задіяні в процесі тощо. 

Таким чином розроблений підхід і комплекс моделей дозволяють 

оптимізувати конфігурацію системи підтримки прийняття рішень з надання 

державних  послуг органами цивільного захисту за рахунок формування 

якісного інформаційного забезпечення даного процесу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження специфіки державного управління, організаційно-

правових засад та особливостей надання державних послуг у сфері 

цивільного захисту дозволило вирішити важливе науково-практичне 

завдання щодо формування напрямків удосконалення системи надання 

державних послуг у сфері цивільного захисту в Україні, заснованих на 

впровадженні електронних послуг, нової системи підтримки прийняття 

управлінських рішень та концепції управління за результатами.  

При цьому за результатами проведеного дослідження можна зробити 

такі узагальнені висновки. 

1. Як довів аналіз останніх наукових досліджень, основними 

глобальними проблемами сучасності є.  

– соціальні проблеми: бідності, безробіття, старіння населення тощо; 

– екологічні проблеми з її численними складовими, в тому числі зі 

зміною глобального клімату і виснаженням природних ресурсів; 

– економічні проблеми, які зокрема проявляються у світовій фінансовій 

кризі, що продовжується; 

– безпекові проблеми, зокрема, проблеми війни і світового тероризму, 

організованої злочинності, інформаційної безпеки тощо;  

– техногенні проблеми.  

Характеризуючи ці загрози для людства, можна розрізнити категорії 

«ризик» та «небезпеки», відповідно до генезису майбутнього збитку. Якщо 

останній обумовлений певною дією (рішенням), яке спричинило збиток, то 

мова йде про ризик; коли причини збитку знаходяться ззовні, тобто, 

ставляться в провину не людині, а навколишньому світу, правомірно 

говорити про небезпеку. Таким чином, ризики зумовлені людською 

діяльністю, небезпеки – природними факторами. 

2. У сучасних умовах управління ризиками має істотно відрізнятися від 
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традиційних методів. «Традиційний» аналіз ризику зазвичай зводиться до 

оцінки ймовірності подій і величини наслідків і обчислюється 

математичними засобами. «Сучасний» аналіз ризику, у свою чергу, базується 

на урахуванні соціального контексту подій, що відбуваються, і їх наслідків. 

Для «сучасного» аналізу ризику, таким чином, характерні визнання і 

інтерпретація сигналів небезпеки і сприйняття ризику самими суб’єктами 

соціальних, економічних, політичних та інших відносин. Іншими словами, 

сучасні принципи аналізу та управління ризиками представляють собою не 

тільки оцінку ризику в широкому соціальному контексті, а й передбачають 

активну участь і урахування в оцінці ризику всіх людей, яким загрожує 

небезпека. 

3.  Послуга – це соціально значуще благо у вигляді сукупності його 

різноманітних видів і форм (як матеріальної, так і нематеріальної), яке 

надається суб’єктами різних форм власності з метою задоволення певних 

потреб споживачів. Більшість послуг у сфері цивільного захисту 

представляються специфічними видами соціальних благ, що мають важливе 

значення для особистості і суспільства. Їх особлива значимість для людини 

обумовлена вітальним характером (важливі для збереження життя та 

здоров’я), базовим характером в її психологічному стані (важливі для 

відчуття впевненості в завтрашньому дні). 

Аналіз думок різних дослідників дозволяє зазначити, що послуги у 

сфері цивільного захисту представляють собою специфічний вид державних 

послуг, який полягає в реалізації заходів щодо попередження та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, що здійснюються з метою захисту прав і 

законних інтересів громадян (зокрема, права на життя, створення безпечних 

умов для проживання, охорону здоров’я тощо). 

Такі послуги необхідно розбити на три великі групи:  

− які надаються в нормальній, звичній обстановці; 

− які надаються в особливий час (надзвичайні ситуації, надзвичайний 

стан). 
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− які надаються після надзвичайної ситуації.  

До послуг у сфері цивільного захисту, що надаються у звичайних 

умовах, зокрема, відносяться: 

– організація підготовки населення до військових дій і виникнення 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

– підготовка необхідних захисних споруд, бомбосховищ; 

– організація оповіщення та інформування населення про небезпеки, що 

виникають під час виникнення надзвичайних ситуацій; 

– освітня діяльність (щодо навчання правилам поведінки в надзвичайних 

ситуаціях, користування засобами індивідуального захисту тощо); 

– забезпечення контролю за станом приміщень, навколишнього 

природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією 

тощо; 

– організація роботи інформаційно-консультативних «гарячих ліній» 

тощо. 

6. Ринок послуг у сфері цивільного захисту населення є гармонійно 

вбудованою в загальну систему соціально-економічного розвитку держави 

системою. Між тим існують чотири випадки «провалу» ринку послуг у сфері 

цивільного захисту населення: монополізація ринку; асиметрія інформації; 

зовнішні негативні ефекти; посилений вплив держави, що виступає одним з 

його суб’єктів, відсутність «повноцінного» суб’єкта-продавця ринкових 

відносин. У дослідженні визначено основні причини державної присутності 

на ринку послуг у сфері цивільного захисту, до яких відноситься: 

неможливість переведення послуг на суто ринкові принципи, адже це буде 

ускладнювати доступ до них значної частини населення; необхідність 

примусу споживачів до їх «оплати» суспільних благ, до яких відноситься 

цивільний захист, існування природних монополій, які контролюються 

державою, тощо. 

7. Сьогодні в розвинених країнах світу цивільний захист як система 

стратегічного забезпечення життєдіяльності держави і безпеки її громадян 
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забезпечує виконання завдань, спрямованих на захист населення та 

економіки країни від надзвичайних ситуацій, а також для проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження і лих. При 

цьому така система має низку особливостей.  

По-перше, вона має на меті захист прав та інтересів громадян. 

По-друге, дана система функціонує не тільки з метою захисту громадян 

під час військових дій, але й у мирний, нормальний час.  

По-третє, в останні 20 – 30 років у розвинених країнах увага урядів 

стала зосереджуватися не тільки на ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, а й на вирішенні питань 

попередження таких ситуацій. 

По-четверте, система цивільного захисту інституціоналізувалася. 

Формування державної політики у сфері цивільного захисту забезпечує 

держава. Важливим завданням у цій сфері стали створення та підготовка 

професійних кадрів, необхідних для забезпечення безперервного, державного 

управління, захисту населення і життєво важливих секторів економіки в 

різних умовах надзвичайних ситуацій. 

Організаційна структура національних систем цивільного захисту в 

багатьох розвинених країнах має багато спільного і розвивається в напрямку 

подальшої уніфікації. В усіх країнах на загальнодержавному, регіональному 

та місцевому рівнях проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна 

робота та організована система громадської освіти в питаннях запобігання 

виникненню та діях в умовах надзвичайних ситуацій. При цьому держава 

всіляко підтримує громадські формування цивільного захисту як 

організаційно так і фінансово. Також фактично в усіх розвинених країнах 

створена і діє єдина загальнодержавна диспетчерська служба, яка приймає та 

обробляє всі виклики та інформацію про надзвичайні події і скеровує 

відповідні підрозділи для надання допомоги. 



104 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. 

Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. 

Тимощук. — К.: Факт, 2003. — 496 с.  

2. Радиш Я. Ф. Вимоги до управлінських кадрів для керівництва 

заходами з подолання наслідків надзвичайних ситуацій / Я. Ф. Радиш, А. В. 

Терентьєва // Соціальний менеджмент і управління інформаційними 

процесами : зб. наук. пр. Донец. держ. ун-ту. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – Т. 

Х, вип. 132. – С. 149–157.  

3. Деякі питання Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій: указ Президента України від 16.01.2013 р. № 20/2013 [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20/ 

2013/print1382533239434673  

4. Радиш Я. Ф., Досвід взаємодії міжнародних цивільно-військових 

сил при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Я. Ф. Радиш, А. В. 

Терентьєва // Держава та регіони. – 2009. – № 2. – С. 157–160.  

5. Деякі питання надання підрозділами Державної служби з 

надзвичайних ситуацій платних послуг: постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.02.2012 р. № 110 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/110-2012-%D0%BF/ 

print1389885662665221  

6. Реагування на виникнення надзвичайних ситуацій / П. Б. 

Волянський, О. Л. Гловацький, С. О. Гур’єв та ін. – Вінниця : ІДУСЦЗ 

НУЦЗУ, УНПЦ ЕМД та МК, 2010. – 412 с.  

7. Науково-практичний коментар до Закону України "Про 

адміністративні послуги" / за заг. ред. В.П. Тимощука. — К.: ФОП 

Москаленко О.М. — 392 с.  

8. Труш О. О. Досвід побудови та функціонування систем 

цивільного захисту країн – членів Європейського Союзу Західної Європи / О. 



105 

О. Труш // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : 

Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – Вип. 4 (27). – С. 441–447. 

9. Петровський П. Сервісна концепція державного управління // П. 

Петровський // Енциклопедія державного управління [Текст]: у 8 т. / наук. 

ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного 

управління при Президентові України. — К.: НАДУ, 2011. — Том 8: 

Публічне врядування / наук. ред. колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. 

Телешун (співголова) та ін. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. — С. 523—525.  

10. Федоренко В. Н. Гражданская оборона зарубежных государств. 

Международная организация гражданской обороны / В. Н. Федоренко // 

Оперативное управление мероприятиями РСЧС : сб. лекц. для руководящего 

состава МЧС России. Кн. 2. – Изд. 2-е, доп. и перераб. / под общ. ред. В. Ф. 

Мищенко. – М. : КУНА, 2003. – 405 с. 

11. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print138- 2533239434673  

12. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 

5203-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203- 17/print1382533239434673  

13. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій: наказ ДСНС України від 11.10.2013 р. № 651 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: //http://www.mns.gov.- 

ua/files/2013/10/16/651.pdf  

14. 9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон 

України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14/print138988- 5662665221  

15. Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці 

в контексті євроатлантичної інтеграції України : наук.-інформ. зб. Вип. 9. / за 

ред. В. Горбуліна ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print138-%202533239434673
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-%2017/print1382533239434673


106 

України. Євроатлантикінформ. Київ, 2005. 224 с. (Серія: Дослідження і 

розробка у сфері євроатлантичної інтеграції України).  

16. Альбощій О. В., Федцов А. А. Оцінювання ефективності роботи 

органів управління та підрозділів цивільного захисту // Проблеми 

надзвичайних ситуацій : наук.-практ. журн. 2010. № 12. URL : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Pns/2010_12/01.pdf  

17. Баличева Л. В. Створення, організація та діяльність системи 

пожежної безпеки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. істор. наук. Харків, 2005. 18 с.  

18.  Вовченко С. Проблеми державного управління у сфері захисту 

населення й територій від надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру // Вісник державної служби України : наук.-практ. 

журн. 2008. № 3. С. 10—17.  

19.  Головатий М. Політико-правові аспекти взаємодії демократичної 

держави й громадянського суспільства // Суспільні реформи та становлення 

громадянського суспільства в Україні : наук.-практ. журн. 2001. Т. 1. С. 25, 

26.  

20.  Дробот І. О., Рогуля А. О. Модернізація державного управління 

системи цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах // 

Публічне врядування в Україні : стан, виклики та перспективи розвитку : 

матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. уча., присвяч. 100-річчю 

держ. служби в Україні (25 травня 2018, м. Київ) у 2 т. Т. 3. Київ : НАДУ, 

2018. С. 33—36.  

21.  Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. 

посіб. / КНЕУ. Київ, 2001. 170 с. 8. Загальнонаціональне дослідження. 

Волонтерство в Україні: звіт дослідження / GfK. URL : 

http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in213 ukraine-publications/3982-

zahalnonatsionalne-doslidzhennia-olonterstvo-v-ukraini report_vyshlisky.pdf  



107 

22.  Загальна підготовка працівників підприємств, установ та 

організацій до дій у надзвичайних ситуаціях : метод. посіб. / П. Б. 

Волянський [та ін.] ; Львів : КП “Палітурник”, 2015. 291 с.  

23.  Западинчук О. П. Оптимізація центральних органів виконавчої 

влади в контексті проведення адміністративної реформи // Державне 

управління: теорія та практика : електр. наук. фах. вид. URL : 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/ Zapadynchuk.pdf  

24.  Засунько С. С. Механізм дії права в умовах надзвичайних 

ситуацій // Актуальні проблеми цивільного захисту : матер. VI Всеукр. наук.-

практ. конф. рятувальників (7 – 8 вересня 2004 р., м. Київ). Київ : ІДУСЦЗ, 

2004. С. 9, 10.  

25. . Звіт про основні результати діяльності Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 2017 році / ДСНС України. URL : 

http://www.dsns.gov.ua/files/2018/1/26/Zvit%202017(КМУ).pdf  

26. Інформаційно-аналітична довідка виникнення НС в Україні. URL 

: http://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/72899.html  

27.  Ільчишин О. Ф., Рогуля А. О. Інноваційні технології в 

освітньому просторі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту. 

Стратегія реформування організації цивільного захисту : матер. наук.-практ. 

конф. (16 травня 2018 р., м. Київ).: у 2 т. Том. 1.: Цивільний захист України: 

сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку. Київ : ІДУЦЗ, 

2018. С. 239—241.  

28. Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та 

математичні моделі УАДУ. Київ, 2004. 472 с. 16. Коваленко М. А., Швороб Г. 

М. Концепції і стратегії розвитку сільських територіальних громад. // 

Державна політика щодо місцевого самоврядування: 214 стан, проблеми та 

перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (10 листопада 2017 р., м. 

Херсон). Херсон : ХНТУ, 2017. С. 31—33.  

29.  Кодекс цивільного захисту України № 1404–XIX від 05.10.2016 

р. / ВР України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 05.10.2018).  



108 

30.  Костенко В. О. Актуалізація процесу вдосконалення державного 

управління у сфері цивільного захисту України // Актуальні проблеми 

державного управління : наук.-практ. журн. 2014. № 1. С. 92—99. URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_14  

31.  Малеван О. Ю., Переверзін, Ю. П., Тищенко В. О. Напрями 

удосконалення сфери цивільного захисту держави // Державне управління: 

удосконалення та розвиток : електр. наук. фах. вид. 2012. № 11. URL : 

http://www.dy.nayka.com.ua/?n=11&y=2012 (дата звернення: 05.10.2017 

32. Маркєєва О. Стан та перспективи реформування сектору безпеки 

і оборони України у нових політичних реаліях : аналітична зап. URL : 

http://komnbo.rada.gov.ua/uploads/documents/30360.pdf  

33. . Менеджмент для магистров : учебник / под ред. Епифанова А. 

А., Кузьменко С. Н.. Сумы : ИТД “Университетская книга” 2003. 762 с. 22. 

Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо 

організації та забезпечення пожежної безпеки на території об’єднаних 

територіальних громад / ДСНС України. URL: 

https://www.dsns.gov.ua/files/2017/12/6/88888/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

% 

BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0

% 

BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%

96 %D1%97.pdf.  

34.  Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування 

щодо організації та забезпечення пожежної безпеки на території об`єднаних 

територіальних громад (друга редакція) / ДСНС України. URL : 215 

http://www.dsns.gov.ua/files/2017/12/6/88888/Методичні рекомендації. pdf  

35. Михайлов В. М. Взаємодія органів місцевого самоврядування з 

органами державної влади у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04. Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. К., 2013. 195 с.  



109 

36.  Михайлов В. М. Участь органів місцевого самоврядування у 

мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій: європейська практика 

// Державне управління: теорія та практика : наук. фах. вид. 2011. № 2. URL : 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Mikhailov.pdf  

37.  Мугулов Ф. К. Теоретико-методологические и прикладные 

аспекты социологического анализа безопасности личности в современной 

России : монография. Сочи: Изд-во СГУТиКД. 2003. С. 26—31.  

38.  Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. сем. / 

Херсонська державна морська академія. Херсон, 2012. 236 с. 28. Національна 

стратегія розвитку “Україна-2015”. URL : 

http//uf.org.ua/books/4313166_Strateg%20nov-ost%20230109.pdf.  

39.  Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 № 

552 від 19.11.2001 р. / Держкомстандартизації. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0552565-01 (дата звернення: 11.01.2019).  

40.  Національний класифікатор України. Класифікатор 

надзвичайних ситуацій ДК 019:210 № 457 від 11.10.2010 р. / 

Держспоживстандарт України. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va457609-10.  

41. Олійник Я. Б., Кононенко О. Ю., Мельничук А. Л. Районування 

території України за рівнем природно-техногенної безпеки // Часопис 

соціально-економічної географії : наук.-практ. журн. 2009. № 6(1). С. 76—83. 

216 URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

Soc_Gum/Chseg/2009_6/Oliynyk,Kononenko, Melnychuk.pdf  

42.  Онопенко П. В. Правоохоронні функції Української держави: 

зміст і реалізація : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. Київ, 2005. 204 с. 33. Організація заходів цивільного 

захисту під час реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні / ДСНС України URL 



110 

:https://www.dsns.gov.ua/files/2017/5/31/%D0%9E%D0%97%D0%A6%D0%97/

cuvilon ui_zahust_naselena.pdf  

43.  Органи державної влади України : монографія / за ред. В. Ф. 

Погорілка; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 

2002. 592 с.  

44.  Організація цивільного захисту під час реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні : практ. порадн. 

/ П. Б. Волянський [та ін.]; ІДУЦЗ. Київ, 2017. 125 с.  

45.  Організація добровільної пожежної охорони у державах 

центральної Європи // Надзвичайна ситуація : журнал. URL : 

https://nsplus.com.ua/2017/02/12/stattya/ (дата звернення: 11.01.2019).  

46.  Петій О. Г., Рогуля А. О. Організаційно-педагогічні умови 

підвищення кваліфікації посадових осіб та фахівців у сфері цивільного 

захисту органів місцевого самоврядування на основі інноваційних освітніх 

технологій. // Сучасний стан цивільного захисту та перспективи розвитку : 

матер. 20 Всеукр. наук.-практ. конф. ( 9 – 10 жовтня 2018 р., м. Київ). Київ : 

Видавничий дім “Гельветика”, 2018. С. 377—380.  

47.  План дій Україна – НАТО / Офіс НАТО в Україні. URL : 

http://www.nato.int/docu/basictxt/b021122u.htm  

48.  Положення про Державне агентство резерву України : Указ 

Президента України № 463/2011 від 13.04.2011 р. // Офіційний вісник 

України. 2011. № 29. Ст. 1269. 324 с. 217  

49.  Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного 

захисту в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні : довідник / П. Б. Волянський [та ін.] ; ІДУЦЗ. 

Київ, 2016. 64 с.  

50.  Приходько Р. В. Організаційно-правовий механізм регулювання 

сфери захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій // 

Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. 2011. Вип. 3 (34). № 

2 (22). С. 279—285.  



111 

51. Про аварійно-рятувальні служби : Закон України № 1281-XIV від 

14.12.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 4. 25 с.  

52.  Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу 

старости села, селища : Закон України // Відомості Верховної Ради. 2017. № 

12. 134 с.  

53. Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 

територій від НС техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки 

: Закон України № 4909-VI від 07.06.2012 р. / ВР України. URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua  

 


