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АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційної роботи  

 

Економічні аспекти публічного управління в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій 

 Ключові слова : державне  регулювання  в умовах  виникнення 

надзвичайних ситуацій, економічний механізм державного регулювання, 

система державного регулювання з попередження надзвичайних ситуацій, 

органи  державного управління, державне регулювання соціально-

економічних систем. 

  

 У дослідженні запропоновано розв’язання актуальної проблеми, що 

полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних 

рекомендацій  щодо вдосконалення економічних аспектів публічного 

управління в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

В дослідженні було окреслено систему публічного управління з 

попередження надзвичайних ситуацій та визначено сучасні аспекти 

економічного механізму публічного управління в умовах надзвичайних 

ситуаціях. Проведено аналіз економічного механізму публічного управління 

в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і подолання їх наслідків та 

здійснено оцінку публічного управління при взаємодії органів влади, бізнесу 

й громадських організацій в системі захисту від надзвичайних ситуацій.  

Інформаційну базу дослідження становили нормативно-правові акти, 

праці зарубіжних і вітчизняних учених, Інтернет-ресурси, статистична 

інформація Державного комітету статистики України та інших центральних 

органів виконавчої влади. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми  Сучасний розвиток економіки України 

супроводжується посиленням негативних дій специфічних чинників 

екстремального характеру, що генерують в надзвичайні ситуації  різної 

класифікації. Це обумовлює пріоритет модернізації діючих в них систем 

економічних стосунків і механізмів реакції на надзвичайні ситуації (далі НС). 

Пануюча нині у сфері протидії НС оперативна концепція, націлена на заходи 

технічного і рятувального характеру, а також на ліквідацію ЧС, не дає 

належного ефекту. Необхідно реалізувати превентивний підхід, що дозволяє 

ефективно виконувати, передусім, функції запобігання НС, заснований на 

поєднанні централізованих, відомчих і тактичних елементів з ініціативними, 

територіальними і стратегічними в управлінні профілактикою і подоланням 

НС, де основною системотворною одиницею здійснюваних заходів повинен 

стати регіон. Основним способом забезпечення безпеки і стійкого розвитку 

регіону повинен стати спеціальний економічний механізм публічного 

управління з попередження і подолання наслідків НС із специфічними 

функціями і структурами, методами і інструментами, джерелами і каналами 

досягнення цілей його суб'єктів. Потрібне розширення соціальної бази для 

підвищення ефективності дії цього механізму за рахунок консолідації органів 

державної влади і місцевого самоврядування, підприємств усіх секторів і 

галузей, громадських організацій і   інститутів. 

Питання розробки та застосування кількісних і якісних методів 

публічного управління, а також визначення її рівня у певній мірі знайшли 

своє відображення в наукових розробках М. Андрієнка, С. Бєлая, 

І. Богданова, О. Борисенко, В. Буркова, А. Дєгтяра, В. Дзюндзюка, 

С. Домбровської, Т. Іванової, А. Ілларіонова, О. Іляш, Д. Карамишева, 

В. Коврегіна, О. Крюкова, С. Майстра, В. Настюк, Н. Нижник, В. Пилипчука, 

Г. Пономаренко, І. Приходька, Є. Романенка, Г. Ситника, В. Степанова, 

В. Стрельцова, В. Фурашева, А. Халецької та ін.  
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Мета і завдання роботи  Метою роботи є обґрунтування теоретичних 

засад та розробка практичних рекомендацій  щодо вдосконалення 

економічного механізму  публічного управління  в умовах  виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення 

наступних завдань:  

 окреслити систему публічного управління з попередження 

надзвичайних ситуацій  

 визначити компоненти економічного механізму публічного 

управління в умовах надзвичайних ситуаціях; 

 запропонувати заходи  прогнозування розвитку економічного 

механізму публічного управління в надзвичайних ситуаціях 

 обґрунтувати комплекс  заходів публічного управління щодо 

попередження надзвичайних ситуацій і подоланню їх наслідків   

Об’єкт дослідження публічного управління в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Предмет дослідження  . економічні аспекти публічного управління в 

умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 

теоретичних засад та обґрунтування науково-прикладних рекомендацій щодо 

удосконалення економічних аспектів публічного управління в умовах 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Результати дослідження, які містять наукову новизну, полягають у 

тому, що: 

удосконалено 

комплекс  заходів публічного управління відносно попередження 

надзвичайних ситуацій і подоланню їх наслідків що забезпечує 

концептуальне обґрунтування регіонального економічного механізму 

попередження НС і подолання їх наслідків, та дозволяє забезпечувати 

моніторинг, превентивне планування заходів, прогнозування надзвичайних 
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ситуацій, економічну оцінку сукупного збитку на основі інструментів 

регулювання процесів локалізації стихії, відновлення і повної реабілітації 

територій після катастроф; 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості і 

доцільності застосування ключових положень і висновків дисертації для 

розробки літератури наукового та навчального спрямування, а також у 

процесі функціонування органів державної влади та місцевого 

самоврядування стосовно формування та впровадження державно-

управлінських рішень щодо попередження надзвичайних ситуацій. 

Апробація результатів. Основні результати цього дослідження набули 

висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на Міжнародній 

науково-практичній онлайн-конференції: «Державне управління у сфері 

цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2020)  

Структура. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ І. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

1.1. Публічне управління розвитку регіонів в умовах надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

Досвід історичного розвитку публічного управління яскраво свідчить 

про періодичне виникнення кризових явищ у різних аспектах життя 

людського суспільства. Частина подібних явищ носить закономірний 

еволюційно- революційний характер і є елементом суспільного розвитку, 

предтечею революційних змін у політиці, а також науці, техніці, технології, 

виробництві, економіці й тому подібне . Однак, деякі інші із цих явищ 

відрізняються випадковістю й непередбачуваністю. До них, насамперед, 

можна віднести різні соціально-політичні конфлікти, стихійні лиха, аварії й 

катастрофи, які спричиняють загибель людей, більші руйнування й знищення 

матеріальних цінностей. Відповідно в сучасній науковій термінології такі 

явища носять найменування форс-мажорних обставин, а виникаюча при 

цьому обстановка називається надзвичайною ситуацією (НС) [6]. 

Ключовим теоретичним положенням у рамках даної тематики є 

визначення поняття «надзвичайна ситуація» (далі НС). Надзвичайні ситуації 

можна визначити як зовні несподівану обстановку, що раптово виникає, 

характеризується невизначеністю й складністю прийняття рішень, стресовим 

станом населення, значним соціально-екологічним і економічним збитком, у 

тому числі людськими жертвами, а також необхідністю залучення великих 

людських і матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних і 

відбудовних робіт з ліквідації різноманітних негативних наслідків [18]. 

Великі НС приводять до різкої зміни регіональні і національні 
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макроекономічні параметри і інституціональні умови, обумовлюючи 

виникнення специфічних реакцій соціально-економічних систем на подібні, 

найчастіше, негативні зміни. 

НС відноситься до надзвичайних станів, введення яких на відповідних 

адміністративно-територіальних територіях, регламентується статтями  

Конституції й Кодексом цивільного захисту України [93,94]. Дане положення 

забезпечує особливий правовий режим діяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, організацій незалежно від організаційно - 

правових форм і форм власності, їх посадових осіб і громадських об'єднань. 

Воно вводиться як тимчасовий захід, застосовуваний винятково для 

забезпечення безпеки громадян і захисту конституційного ладу України. 

Специфікою економічного механізму державного  регулювання даного 

положення є встановлення обмежень на здійснення окремих видів фінансово-

економічної діяльності; встановлення особливого порядку продажу, 

придбання й розподілу продовольства й предметів першої необхідності; 

призупинення діяльності небезпечних виробництв і організацій; евакуація 

матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони; тимчасове 

відселення жителів у безпечні райони; залучення державного матеріального 

резерву, мобілізація ресурсів організацій незалежно від організаційно-

правових форм і форм власності, зміна режиму їх роботи; мобілізація 

працездатного населення й залучення транспортних засобів громадян для 

проведення невідкладних робіт. 

Слід зазначити, що оскільки матеріальне виробництво є основою життя 

людського суспільства, то виникнення надзвичайних явищ у першу чергу 

позначається саме на ньому й практично всі критерії НС є лише відбиттям 

різних аспектів прояву екстремальних ситуацій в економіці [98]. 

При цьому, для подальшого наукового вивчення  економічного 

механізму публічного управління забезпечення та попередження НС і 

подолання їх наслідків, слід зазначити, що завжди має місце комбінація 

чотирьох характеристик: 
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- екстремальна соціально-політична, геофізична або технічна подія 

(вогнище катастрофи), що є причиною виникнення НС; 

- викликаний ними який-небудь вплив, що наносить відповідні жертви 

й руйнування; 

- нездатність населення з усіма його громадськими структурами 

протистояти даному впливу (вразливість), що виражається в більш-менш 

тривалій дестабілізації обстановки, що й приводить до людських жертв і 

економічному збитку ; 

- територіальна приуроченість, що обумовлює вживання заходів з 

попередження, локалізації й ліквідації НС не з якихось інших, але саме з 

територіальних позицій. Коли вплив НС здійснюється на весь комплекс 

соціальних і економічних об'єктів даного регіону, і коли в діяльність з 

боротьби з НС втягується практично весь комплекс цих об'єктів[99]. 

Характерною рисою будь-яких НС, незалежно від причин їх 

виникнення є наявність відразу всіх критеріїв. 

Розкриваючи питання критеріїв НС можна відзначити, що зовнішня 

раптовість екстремальних явищ у значній частині є обмеженістю знань 

людини про процеси, що протікають. Уникнути зовнішньої раптовості в 

деяких випадках можна тільки тоді, коли ведеться систематичний моніторинг 

небезпечних процесів. Традиційна наука робить пророкування 

катастрофічних явищ з де більшого на основі статистичних даних, 

класифікуючи НС по їхній середній періодичності. У цьому випадку 

прогнози вказують дату тільки в інтервалі 1-2 роки, що робить їхніми 

непридатними для практичного використання. Такі прогнози, як правило, 

навіть не доводять до відомості населення проживаючого у відповідних 

районах щоб уникнути паніки й соціальних конфліктів. 

Соціально-психологічний і соціально-політичні критерії носять 

атрибутивний характер і виявляють досить тривалий негативний вплив 

довжиною в кілька років [103, с.89]. Різні політичні сили в рамках 

відповідних регіонів, як правило, досить ефективно використовують нещастя 
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для досягнення своїх цілей. У цьому змісті примітно, що практично всі 

соціальні революції зароджувалися й відбувалися в період НС, головним 

чином війн. Це вимагає додатка зусиль для підтримки законного порядку на 

постраждалих територіях. 

Складність певної на території обстановки в період НС припускає 

наявність досить суперечливої інформації про неї, що значно загострює 

прийняття управлінських рішень і їх успішну реалізацію [107 ]. Традиційно 

органи місцевого управління районів, де відбулась НС, прагнуть дати 

свідомо завищену інформацію з метою одержання допомоги з регіональних 

або державних ресурсів. 

Мультиплікативний критерій НС досить часто виражається в тому, що 

території, які зазнали нещастя, значною мірою втрачають свій економічний 

потенціал. Внаслідок цього скорочується приплив інвестицій і постраждалі 

райони зазначаються в категорії депресивних. Традиційними наслідками 

цього є скорочення виробництва й рівня доходів населення, падіння 

життєвого рівня, скорочення народжуваності й відтік робочої сили. Причому 

міграції в першу чергу піддаються найбільш кваліфіковані й мобільні трудові 

ресурси. Це може призвести до того, що депресивний характер 

постраждалого району може прийняти хронічний вид. 

Досить важливим критерієм для деяких регіонів країни, що особливо 

займають прикордонне положення, є логічним. Вони мають стратегічне 

значення для транспортування вантажів  між ринками Європи, Африки, 

Близького й Середнього Сходу [130]. Порушення повідомлень у цих регіонах 

приведе до кризи в суміжних регіонах або країнах [132 ]. 

Стосовно до НС можна виділити наступні аспекти:  

- фізичні, що полягають в наявності факторів поразки й зумовлюють 

проведення широкого комплексу заходів щодо їхньої ліквідації й локалізації 

зони НС; 

- психологічні, що означають шоковий стан постраждалого населення, 

органів управління в зоні НС, потужний суспільний резонанс; 
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- економічні, що представляють наявність значних економічних втрат, 

порушення господарських зв'язків і необхідність залучення значних сил і 

засобів для проведення відбудовних робіт і економічної реабілітації 

постраждалих регіонів. 

Ключове значення має економічний аспект. Даний аспект у 

найбільшому ступеню включає до свого складу питання соціально-

економічного розвитку постраждалих районів. Тільки на його основі 

можлива адекватна оцінка наслідків НС, проведення всього комплексу 

відбудовних робіт, а також економічна реабілітація постраждалих регіонів. 

Лише цей аспект дозволяє організувати комплекс заходів превентивного 

характеру, забезпечити оптимізацію витрати засобів і ефективність вжитих 

заходів. 

Конкретна алокація НС обумовлює те, що весь комплекс заходів щодо 

попередження й подолання їх наслідків залежно від масштабів перебуває у 

віданні відповідних адміністративно-територіальних органів державного 

управління. При цьому на практиці найбільше функціональне значення 

мають органи управління саме регіонального рівня. Це обумовлене їхньою 

просторовою наближеністю до вогнищ потенційної небезпеки; наявність 

інформації про місцеві умови; можливістю мобілізації сил і засобів з 

місцевих джерел; можливістю координації діяльності всього комплексу 

організацій регіональної економіки при проведенні необхідних заходів; 

місцем у системі адміністративно-територіального управління країни [112, 

с.37]. 

Із цих причин вся проблематика збереження конкурентоспроможності, 

забезпечення стійкості економіки й безпеки населення в НС, формування й 

функціонування регіонального економічного механізму державного 

регулювання попередження НС і подолання їх наслідків має яскраво 

виражений мезо - економічний характер. Причому стійкість регіональної 

економіки й безпека населення залежить не стільки від оперативних ланок 

реагування (рятувальники), скільки від наявності ефективного регіонального 
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економічного механізму державного регулювання з попередження НС і 

подолання їх наслідків. 

НС можна класифікувати  за різними параметрами. Наприклад, за 

масштабами [59]. 

Таблиця 1. 

Класифікація НС за масштабами [366, 294] 

 

Тип НС Число 

постраждали

х людей 

Число людей, 

умови 

життєдіяльності

яких порушені 

Збиток, 

мінімальні 

розміри 

місячної 

оплати праці 

Територія 

 від  до  від  до  від  до 

Локальна  10  100  1000 Об'єкт 

виробничого або 

соціального 

призначення 

Місцева 10 50 100 300 1000 5000 У місті, районі 

Територіаль

на 

50 500 300 500 5000 0,5 млн.  У межах суб'єкта 

України 

Регіональна 50 500 500 1000 0,5 

млн. 

5 млн.  У межах двох 

суб'єктів України 

Державна 500 - 1000 - 5 млн. - Більш двох суб'єктів 

України 

Транскордон

ні 

500 - 1000 - 5 млн. -  Виходить за межі 

України 

 

Дана класифікація за масштабами має надзвичайно високе практичне 

значення, оскільки від статусу НС багато в чому залежить матеріальне й 

фінансове забезпечення заходів щодо її локалізації й усуненню. 

Із причин виникнення традиційно прийнято виділяти два типи й сім 

класів НС: 

мирного часу (техногенні; природні [ 71, с.50];  

біологічні; 

 екологічні;  

соціальні ); 
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-"комбінованого" типу; 

- воєнного часу (військові й соціально-політичні конфлікти). 

Найбільше значення в останні роки зі складу НС мирного часу стали 

здобувати різноманітні нещастя техногенного характеру. 

Традиційно досить високий негативний вплив на функціонування 

продуктивних сил регіонів виявляють НС природного характеру [81]. 

Високе економічне значення мають НС біологічного характеру. 

Розширення економічних і соціальних зв'язків, багато в чому, що є 

наслідком глобалізації економіки, обумовили серйозне зростання даного 

виду НС для всієї країни в цілому. Значні грузо - і пасажиропотоки 

приводять практично до моментального поширення різноманітних 

захворювань по усьому світу. Внаслідок цього в останнє десятиліття 

практично не проходить року, щоб   не виникало загроз даних нещасть, 

причому найчастіше в екзотичних формах. Положення не здобуває 

критичного характеру тільки завдяки ефективній діяльності системи охорони 

здоров’я й ветеринарії. 

Значну різноманітність у цей час мають нещастя екологічного 

характеру, пов'язані зі зміною стану суші (ґрунту, надр, ландшафту), складу й 

властивостей атмосфери ( повітряного середовища, а також зі зміною стану 

гідросфери ( водного середовища) [133, с.60 ]. 

 Особливе місце в складі НС займають ситуації соціального характеру 

[108]. Їх можна відносити як до нещасть мирного, так і до НС воєнного часу. 

Але однозначного класифікатора не існує. 

Як показав ретроспективний аналіз, на  початку 90-х років, коли 

Державна служба надзвичайних ситуацій тільки створювалося як 

Міністерство надзвичайних ситуацій, і визначалися його права й обов'язки, 

деякі спроби розробки подібного класифікатора вживали, але вони тоді мали 

не закінчений вигляд. Провиною тому відомчість. Управлінці МНС 

намагалися по можливості скоротити коло своїх обов'язків і тому пішли від 

цього питання. Однак, подібне положення не могло існувати довго. І на 
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практиці МНС однаково довелося брати участь у наданні допомоги в 

багатьох соціально - політичних конфліктах, як на території СНД, так і в 

країнах  зарубіжжя[135]. Але, із чисто нормативних позицій, у цьому випадку 

воно займалося невластивою йому справою. Якщо ж на дану проблему 

глянути ширше й вийти за межі компетенції тільки системи МНС, то взагалі 

виникло досить складне коло проблем з забезпечення функціонування 

економіки, що знову утворювалася в країнах, де були розірвані господарські 

зв'язки, а функціонування господарства деяких з них протягом багатьох років 

здійснювалося в автономному режимі. 

Щодо числа наукового (ненормативного) трактування НС соціально- 

політичного характеру, в його складі виділяють: війни; локальні й 

регіональні конфлікти (міжнаціональні, міжконфесійні й ін.); голод; великі 

страйки; масові безладдя, погроми, підпали й ін. [142, с.75 ]. 

Примітно, що соціально-політичні НС мають тенденції до зростання, та 

й у минулому мали досить високе значення навіть у такій еталонно 

стабільній країні як СРСР [ 145 ]. 

Кожному виду НС характерна своя швидкість поширення небезпеки. 

Причому дана швидкість поширення може розглядатися в якості однієї зі 

складових інтенсивності протікання НС, характеристики ступеня раптовості 

й дії вражаючих факторів. Швидкість поширення небезпеки значною мірою 

впливає на характер заходів щодо локалізації й ліквідації наслідків НС. Це 

визначає необхідність розгляду спеціального класифікатора НС за швидкістю 

поширення небезпеки, куди входять наступні види НС: - раптові (вибухи, 

землетруси й т.п.); 

- с небезпекою, що швидко поширюється, або стрімкі (аварії з викидом 

газоподібних речовин, гідродинамічна аварія зі створенням хвилі прориву, 

селі, лавини, пожежі й ін.) 

-  помірні (радіаційне забруднення, повені, повіддя, пожежі й ін.); 

- плавні (епідемії, посухи, зниження рівня води у водоймах, 

забруднення атмосфери й ін.) 
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- повільні, які тривають місяці, роки (наслідки антропогенної 

діяльності, "конфлікт" міст із навколишнім середовищем.) [155, с.47] 

Ще одним із класифікаторів, який дозволяє більш обґрунтовано 

розібратися в проблематиці нещасть може бути наведена класифікація стадій 

НС. Кожна НС проходить ряд типових стадій: 

- нагромадження відхилень від нормального стану або процесу; 

- ініціювання надзвичайної події, що лежить в основі НС; 

- процес надзвичайної події, під час якого відбувається вивільнення 

факторів ризику (енергії або речовини), що виявляють несприятливий вплив 

на населення, об'єкти й природне середовище; 

- загасання (дія залишкових факторів і сформованих надзвичайних 

умов), що хронологічно охоплює період перекриття (обмеження) джерела 

небезпеки - локалізації НС, а також проведення невідкладних рятувальних і 

відновних-аварійно-відбудовних робіт   [ 156, с.111]; 

- відновлення, що представляє собою період часу, протягом якого 

відбувається повне інженерно-технічне відновлення постраждалих об'єктів; 

- економічна реабілітація, що означає інтервал часу необхідний для 

економічного репозиціонування ринкових суб'єктів. 

Важливе значення для нашого подальшого дослідження має 

класифікація НС за характером соціальних наслідків. За даним критерієм 

виділяють наступні НС: 

- конфлікти, що виникли внаслідок соціальних непорозумінь або, 

що супроводжуються ними; 

- безконфліктні, коли соціально-політична обстановка залишається   

спокійною [163, с.114 ]. 

Найбільш високу ймовірність і важкі наслідки в складі НС в останні 

роки, як в Україні, так і у світовій глобальній економіці в цілому, здобувають 

НС техногенного характеру . Розвиток продуктивних сил, які в цей час 

досягли рівня геологічного фактора, привело до ситуації, коли техногенні 

аварії й катастрофи за своїми масштабами перевершили всі інші види НС і їх 
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небезпека буде перманентно зростати. Особливі складності в цьому плані 

стоять перед Україною, економіка яка відрізняється не тільки величезними 

масштабами, але й високим ступенем фізичного й морального старіння 

основних виробничих фондів. 

Так, на її території функціонує близько 45 тис. різних потенційно 

небезпечних об'єктів, понад 3,5 тис. об'єктів мають у своєму розпорядженні 

значні запаси хлору й аміаку, більш 500 тис. тон хлору щорічно перевозиться 

залізницею. В господарстві країни широко представлені небезпечні ядерні 

технології. 

Зношування технологічного встаткування в хімічному комплексі, який 

вважається попри все те в країні одним з найбільш передових, становить 

більш 80 %, більш половини магістральних трубопроводів експлуатується 

більш 20 років, ремонт і заміна зношеного встаткування на багато відстають 

від потреб. Близько 200 водоймищ, у їхнім числі ряд особливо великих, 

експлуатується більш 50 років без необхідних реконструкцій та ремонту [171, 

с.93 ]. 

Крім того, загальна небезпека техногенних НС у нашій країні 

збільшується небезпекою терористичних актів на потенційно небезпечних 

об'єктах. 

Особливо високе значення НС техногенного характеру мають для 

більш розвинутих в економічному здобутку областей. Це пов’язано з тим, що   

економіка базується на наявності великих підприємств енергетичної, хімічної 

та машинобудівної промисловості, що відносяться до розряду потенційно 

небезпечних об'єктів. Причому дану небезпеку додатково обумовлюють 

наступні причини: 

- фізичне й моральне старіння встаткування; 

- відмова від формування економіки регіону, як єдиного 

територіального комплексу; 

- відсутність єдиної концепції в запобіганні НС техногенного 

характеру; 
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- відсутність чіткої державної політики з запобігання НС; 

- недостатнє фінансування заходів Державної системи з НС; 

- поява нових загроз, пов'язаних зі зміною антропогенного впливу 

на природне навколишнє середовище й формуванням єдиного -

інформаційного поля глобального ринку. 

Найбільш важливим фактором виникнення НС у цей час розглядається 

фізичне й моральне старіння встаткування [ 173]. 

Уперше проблему старіння вітчизняних фондів підняв ще на 

квітневому (1985 р.) Пленумі тодішнього ЦК КПРС М.С. Горбачов, 

відзначаючи, що на той момент із загальної суми основних виробничих 

фондів СРСР (1,5 млрд. руб. - у поточних цінах) половина є застарілими. 

Саме виходячи із цих даних керівництво СРСР наголосило курс на 

перебудову, економічна складова, якої була названа економічним 

прискоренням. У якості основного фактора, який повинен був забезпечити 

дане прискорення був визнаний науково-технічний прогрес. На його основі 

намічалося добитися різкого підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної економіки головним чином на основі технічного переозброєння 

виробництва. Однак, як показала подальша реальність, даної мети добитися 

що призвело до розвалу СРСР, але питань технічного й технологічного 

переозброєння виробництва не розв'язала. Більше того, політичні катаклізми 

й економічна криза, що настали наприкінці 80-х - початку 90-х років взагалі 

привели до різкого скорочення інвестиційної діяльності. Так, для порівняння 

в Україні частка інвестицій у загальній структурі ВВП становить лише 

порядку 13 %, у той час як в Індії - 22 %, а в Китаї - 36 %. В країні аж до 2005 

р. спостерігалося різке перевищення вивозу капіталу над його ввозом. Крім 

того, про скорочення інвестиційної активності свідчить те, що протягом 

останніх років бюджет країни носить профіцитний характер, що може 

тлумачитися як недоінвестування реального сектору економіки [21]. 

Другий раз проблематика підвищення небезпеки техногенних НС, 

внаслідок їхнього старіння була піднята на самому початку 2000-х років і 
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одержала найменування так, називаної «проблеми 2004 року». Було налічено, 

що саме до цієї дати частка застарілих основних виробничих фондів стане 

критичною, а техногенні, НС придбають лавиноподібний характер. Правда, 

цього безпосередньо в 2004 р. не відбулося (почало відбуватися трохи 

пізніше.) і цей прогноз був поставлений під сумнів. 

Дана розбіжність думок вимагає визначити нашу власну позицію, яка 

полягає в тому, що недовіра до даного прогнозу є в корені невірною. 

Небезпека не минула, а лише відстрочена внаслідок значних запасів міцності 

вітчизняного встаткування й відносно низького ступеню його виробничої 

завантаженості. Тобто, історія поки ще дає шанс для запобігання небезпеки, 

але сама небезпека усе більш зростає. 

У цілому динаміку стану вітчизняних основних фондів можна 

характеризувати наступними даними: 

Таблиця 3. 

Показники стану й руху основних фондів промисловості 

 1

970 

1

975 

1

980 

1

985 

1

990 

1

995 

2

000 

2

001 

2

002 

2

003 

2

004 

Коефіцієнт 

вибуття 

           

основних 

фондів 

Коефіцієнт 

відновлення 

1,8 1,6 1,4 1,3 1,8 1,5 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0 

основних 

фондів 

Ступінь 

зношування 

10,6 

 

 

25,7 

8,9 

 

 

30,5 

8,1 

 

 

36,2 

6,9 

 

 

41,7 

6,9 

 

 

46,5 

1,7 

 

 

47,5 

1,5 

 

 

51,3 

1,6 

 

 

49,9 

1,8 

 

 

52,9 

1,8 

 

 

51,4 

1,9 

 

 

50,6 

Джерело : складено автором за [39] 

 

При цьому особливо актуальним є те, що внаслідок даних причин у 

цілому по країні в порівнянні з 2000 р. в останні роки більш ніж в 1,5 рази 

скоротився коефіцієнт вибуття основних фондів. Це відбулося при 

одночасному скороченні в порівнянні, наприклад, з 2000 р. майже в 3, 5 рази 

коефіцієнта їх відновлення. 
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У сукупності це визначило високий ступінь старіння встаткування, яке 

є об'єктивною умовою значного числа техногенних аварій і катастроф, як по 

країні в цілому, так і в регіонах зокрема. 

Примітно, що статистичні збірники після 2004 р. даних про старіння 

основних фондів взагалі більше не публікують. Причина невідома, але 

ймовірно це відбувається з метою запобігання суспільного резонансу із 

приводу нарастаючої небезпеки. 

Ще одним досить важливим аспектом техногенної небезпеки є 

небезпека, пов'язана з виникненням аварій на атомних електростанціях, що 

приводять до викиду радіоактивних речовин [48]. Дана небезпека найчастіше 

носить транскордонний характер, тому що зона поразки може поширюватися 

на сотні кілометрів. 

Крім того, необхідно особливо підкреслити, що в складі НС 

техногенного характеру в цей час усе більше значення набувають НС, 

пов'язані з використанням глобального інформаційного поля. Щорічно в 

країні фіксується понад 4,0 тис. комп'ютерних злочинів, більша частина з 

яких пов'язана з використанням шкідливих програм [39]. 

Іншим видом НС, які мають високий негативний вплив на економіку є 

стихійні лиха природного характеру. У нашій країні, що відрізняється 

більшою різноманітністю умов навколишнього середовища й низькою 

територією господарських освоєнь (селитебним навантаженням) практично 

по всій її площі існує небезпека виникнення землетрусів (які по даним 

ЮНЕСКО займають лідерство у економічних збитках), катастрофічних 

повеней, сніжних заметів, пожеж, ураганів, зсувів і лавин [49, c.79]. 

Аналіз обстановки, що складається після стихійних лих, показує, що дії 

негативних факторів тією чи іншою мірою позначаються на функціонуванні 

практично всіх галузей державного господарства. У цьому зв'язку можна 

привести наступну таблицю: 
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Таблиця 4. 

Вплив різних видів стихійних лих на галузі економіки регіону 

Галузі 

народного 

господарства 

Зсуви Посуха Морози Водна 

ерозія 

Повені яроутво

рення 

Ураган

и 

Епідемії, 

епізоотії, 

эпіфітотії 

Сільське 

господарство 

+ + + + + + + + 

Лісове 

господарство 

+ + + + + + + + 

Рибне 

господарство 

- + + + + - - + 

Комунальне 

господарство 

+ + + + + + + + 

Промисловість + - + - + + + + 

Транспорт і 

зв'язок 

+ - + + + + + + 

Енергетика + + + + + + + + 

Будівництво + - + - + + + + 

Рекреація + + + + + + + + 

* Складене автором [39] 

Примітка: знак "+" - виявляє негативний вплив; 

знак "-" - не виявляє негативного впливу. 

 

Ще одним досить актуальним видом НС, у цей час є погіршення 

екологічної обстановки. Його особливість полягає в тому, що його 

формування може бути пролонговане в часі, тому що найчастіше він 

формується на основі тривалого нагромадження шкідливих речовин. 

Формування НС екологічного характеру прямо пов'язане з 

економічним зростанням [57]. Тому зараз їх рівень визначається двоякою 

тенденцією. З одного боку, в результаті різкого падіння виробництва   

серйозно знизилася й небезпека екологічних нещасть. Але, з інший, 

економічне зростання. знову обумовить зростання небезпеки екологічних 

нещасть. 

Схожа картина спостерігається при аналізі скидання забруднених 

стічних вод. Їхній пік у цілому в Україні припадає на 1990 р., коли обсяги 
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досягли  27,8 млрд. куб. м, але до 2018 г даний показник був скорочено до 

17,1 млрд. куб. м [39 ]. 

У цілому по країні відзначаються процеси скорочення площ порушених 

земель. Особливо велике скорочення відбувається в сільському господарстві, 

нафтовидобувній промисловості й кольоровій металургії. Причому дані 

процеси йдуть на тлі скорочення загальних обсягів рекультивації. 

Загальна парадоксальність ситуації полягає в тому, що ці позитивні 

тенденції не ведуть до загального сталого розвитку, який поряд із цілями 

охорони навколишнього природного середовища переслідує мету 

економічного зростання й росту добробуту населення. Навпаки, скорочення 

виробництва веде до падіння інвестицій, у тому числі й у природоохоронну 

діяльність. 

У цілому діяльність з запобігання НС екологічного характеру в останні 

роки носить недостатній характер. Сучасний рівень інвестицій в основний 

капітал, спрямованих на охорону навколишнього середовища й раціональне 

використання природних ресурсів у цілому по країні не досягає навіть 90 % 

від рівня 2010 р. . У деякій мірі це є наслідком того, що значна частка заходів 

щодо охорони навколишнього середовища повинна проводитися самими 

підприємствами. Для цього раніше багаторазово вживали спроби з 

удосконалення економічного механізму державного регулювання у сфері 

природоохоронних заходів. Задовільного результату добитися так і не 

вдалося навіть в умовах планової економіки. Тим більше дана проблема стала 

актуальна в сучасних ринкових умовах. Сам зміст вільного ринку суперечить 

непродуктивним витратам підприємств як на охорону екології, так і на 

забезпечення стійкості в НС. 

Усього частка інвестицій у природоохоронну діяльність в обсязі 

валового внутрішнього продукту в цілому по країні, становить 0,9 %. Однак, 

по міжнародних вимогах вона повинна бути не нижче 3 - 5 % [58, с.127 ]. 
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Вплив НС на економіку держави в сучасних умовах може бути 

представлена у вигляді розбалансування регіонального ринку. Вплив НС із 

цих позицій може бути презентовано наступними параметрами: 

- зміна загального обсягу попиту й обсягу попиту на окремі види 

товарів; 

- зміни структури попиту однойменних товарів різних підприємств; 

- зміни в сезонних коливаннях попиту на окремі види товарів; 

- зміна вимог покупців до якості товарів. Безпосередньо для дії   

економічного механізму державного регулювання. 

У цілому вплив НС веде до порушень зв'язків між практично всіма  

ринками. Причому ринки більш низького рівня порою набувають більшого 

значення [65, с.89]. 

Таким чином, показано, що в ході відбудовних робіт при належному 

фінансуванні збільшується рівень заробітної плати працівників, що 

приводить до зростання споживання й забезпечує економічний підйом у 

постраждалому регіоні. 

 

1.2 Система публічного управління з попередження надзвичайних 

ситуацій  

 

 

Однією з   особливостей сучасного соціально - економічного розвитку 

може служити  перехід від концепції зростання виробництва й споживання 

до концепції сталого розвитку [25]. В економічну теорію й практику міцно 

ввійшли й стали визначальними категорії небезпеки й загрози. У цьому світлі 

з особливою актуальністю встає концепція забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків. Дана концепція в останні роки одержала 

комплексний теоретичний розвиток і своє втілення в практичній діяльності. 

Згідно з даною концепцією поняття попередження НС і подолання їх 

наслідків може бути визначене як сукупність офіційно прийнятих поглядів на 
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мету й державну стратегію в області здійснення діяльності контролю над 

розвитком потенційно небезпечних процесів і функціонування потенційно 

небезпечних об'єктів, захисту населення, суспільства, економіки й держави 

від загроз політичного, економічного, соціального, військового, 

техногенного, екологічного, інформаційного й іншого характеру з 

урахуванням наявних ресурсів і можливостей. Вона відбиває найбільш 

важливі принципи у напрямку державної політики, а також є одним з 

найважливіших об'єктів, який повинен ураховуватися при розробці 

конкретних програм і найбільш важливих документів. 

Виходячи із цього, стратегія формування й функціонування   

економічного механізму публічного управління з забезпечення попередження 

НС і подолання їх наслідків будується на основі рішення  трьох завдань: 

- запобігання причин виникнення НС; 

- запобігання самих екстремальних ситуацій; 

- зм'якшення, максимальне ослаблення наслідків НС [29, с.67 ]. 

При цьому функціонування економічного механізму державного 

регулювання з  забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків 

підрозділяється на два етапи: 

- превентивний; 

- етап протидії екстремальним явищам і ліквідації їх наслідків [31, 

с.111]. 

Крім цього, стосовно до економічного механізму державного 

регулювання з  забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків 

можна виділити наступні фази його функціонування: 

- оцінка й управління ризиком; 

- зменшення ризику й ослаблення наслідків потенційної НС; 

- підготовка до НС; 

- протидія НС (вражаючим факторам); 

- ліквідація наслідків НС; 

- економічна реабілітація постраждалих об'єктів. 
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З метою реалізації такого великого й складного комплексу завдань як 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків в країні спеціально 

була створена Єдина державна система по НС і забезпеченню протипожежної 

безпеки, але втратила чинність 31.01. 2014 р.[40, с.89] 

Дана система у 1998 р. була сформована як загальна система у боротьбі 

з екстремальними явищами, яка мала свої територіальні підрозділи в  

адміністративно-територіальних центрах. Це було пов'язане з тим, що перед 

даною системою стояли питання, у яких   міністерство не мало компетенції. 

У цьому зв'язку перед системою ставилися наступні питання:  

- проведення на території країни єдиної державної політики, що 

передбачає комплекс економічних і правових заходів щодо захисту життя й 

здоров'я людей, матеріальних і культурних цінностей, природного 

середовища при НС, розробку й здійснення в цих цілях міждержавних і 

державних довгострокових цільових програм, організацію проведення 

наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт; 

- забезпечення надійного функціонування державної системи 

спостереження й контролю над станом природного середовища й потенційно 

небезпечних об'єктів, прогнозування виникнення різного роду нещасть, 

завчасне виявлення потенційне небезпечних об'єктів (районів); 

- вживання необхідних заходів зі зниження збитку й скороченню втрат 

населення, реконструкції або закриття виробництв, що не відповідають 

вимогам безпеки їх роботи; 

- забезпечення стійкої роботи об'єктів  господарства й систем 

життєзабезпечення населення; 

- створення спеціальних резервів матеріально-технічних засобів, 

медичного й продовольчого забезпечення й ін.; 

- забезпечення високої готовності органів управління сил і засобів 

ДСНС до дій у НС; 

- швидке реагування, включаючи оцінку характеру, масштабів і 

можливих наслідків подій що відбувалися, оперативне оповіщення 
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відповідних органів влади, управління й населення про загрозу й факти 

виникнення НС; 

- своєчасне висування сил і засобів у райони НС; 

- проведення пошуково-рятувальних, аварійно-відбудовних і інших 

невідкладних робіт [ 61]. 

ЕДСНС створювалася як комплексна багаторівнева система, що 

включає державний рівень, рівень суб'єктів держави, а також більш низькі 

рівні [88]. До складу кожного з них входять управлінські органи, органи 

повсякденного управління, сили спостереження й контролю над станом 

природного середовища й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

системи зв'язку й інформаційного забезпечення, а також резерви 

матеріально-технічних засобів. 

Тому особливе місце в структурі органів  економічного механізму 

публічного управління з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків повинен займати Комітет з надзвичайних ситуацій, забезпечення 

безпеки життєдіяльності населення . 

Комітет зі НС треба наділити  широким колом повноважень, що 

безпосередньо стосуються функціонування економічного механізму 

публічного управління з  забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків. До їхнього складу повинно включити: 

- здійснення в межах своєї компетенції моніторинг природних і 

техногенних процесів, а також прогнозування можливих НС для вживання 

ефективних заходів по попередженню, локалізації й зм'якшенню їх наслідків; 

- здійснення у встановленому порядку збору інформації і її обмін в 

області захисту населення й територій від НС міжмуніципального й 

регіонального характеру. Забезпечує своєчасне оповіщення населення про 

загрозу виникнення або про виникнення НС міжмуніципального й 

регіонального характеру; 
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- організацію у встановленому порядку проведення аварійно - 

рятувальних і інших невідкладних робіт при НС міжмуніципального й 

регіонального характеру; 

- готовити пропозиції зі створення резервів фінансових і матеріальних 

ресурсів для ліквідації НС міжмуніципального й регіонального характеру; 

- проводити у встановленому порядку роботу з оцінки наслідків 

надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру й 

відшкодуванню заподіяного збитку; 

- сприяти стійкому функціонуванню організацій у НС 

міжмуніципального й регіонального характеру; 

- брати участь у встановленому порядку в організації роботи зі 

створення, збереження й використанню страхового фонду документації на 

об'єкти підвищеного ризику й об'єкти систем життєзабезпечення населення; 

- готовити висновок про виділення фінансових коштів з резервного 

фонду на фінансування заходів для часткового покриття витрат з 

попередження й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих  

[71, с.50 ]. 

У теорії також особливо підкреслюється, що у випадку виникнення 

великомасштабних НС для безпосереднього управління роботами з ліквідації 

наслідків екстремального явища на базі комісії відповідного рівня можуть 

організовуватися спеціальні штаби. Туди можуть залучатися 

висококваліфіковані фахівці різних професій для консультацій і практичного 

вирішення відповідних питань . Вважається, що подібні штаби найчастіше 

приносять відчутний ефект, дозволяючи повніше задіяти економічний 

механізм, і на цій основі, більш ефективно вирішувати практично все коло 

проблем, що виникають [ 72]. 

Формуючи свою роботу на принципах пріоритетності запобігання НС, 

економічний механізм державного регулювання з забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків, проте, функціонально націлений 

на забезпечення ефективного реагування на вже виниклі нещастя. Це має 
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глибокий сенс, тому що тільки представивши наслідки НС можна 

організувати діяльність з підготовки до них. Тому умовно подібне реагування 

можна підрозділити на оперативне й системне. При цьому кожне з них 

вирішує свої специфічні завдання: 

а) оперативне реагування: 

- проведення економічної оцінки наслідків НС; 

- матеріально-технічне забезпечення проведення оперативних заходів: 

висування сил і засобів і проведення СНАВР; 

- первинне життєзабезпечення населення; 

б) системне реагування: 

- розробка проектів повного відновлення й економічної реабілітації 

постраждалих районів і об'єктів; 

- економічний захист уразливих верств населення; 

- реалізація заходів для повного відновлення постраждалих районів і 

об'єктів; 

- компенсація втрат постраждалих осіб; 

- економічна реабілітація постраждалих територій. 

Зрозуміло, що основною особливістю реагування  економічного 

механізму публічного управління з забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків є необхідність у самі стислі строки зосередження 

величезних матеріальних і фінансових ресурсів. 

Концептуальною особливістю діючого економічного механізму 

публічного управління з  забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків у цей час служить реалізація наступних аспектів діяльності [78, 

с.204]: 

- раціональне розміщення соціальних і економічних об'єктів з погляду 

їх природної й техногенної безпеки; 

- підготовка населення, соціальних і економічних об'єктів до стійкого 

функціонування в НС; 
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- створення й забезпечення ефективної роботи вбудованих механізмів 

запобігання НС, ліквідації їх наслідків і відшкодування збитку; 

- формування системи централізованих і децентралізованих резервів 

матеріальних і фінансових коштів для ліквідації наслідків НС; 

- розробка й реалізація комплексних - цільових програм мітигації НС; 

- відновлення основних виробничих фондів; 

- ліцензування видів діяльності; 

- оцінка потенційної небезпеки й документальне забезпечення питань 

управління ризиками функціонування економічних об'єктів; 

- державна експертиза в області захисту населення й територій від НС; 

- державний нагляд і контроль в області захисту населення й територій 

від НС; 

- міжнародна гуманітарна діяльність і функціонування ринку 

гуманітарних послуг. 

З погляду попередження НС і подолання їх наслідків раціональне 

розміщення продуктивних сил являє собою заходи щодо розподілу й 

перерозподілу на території країни і її регіонів місць розміщення об'єктів 

економіки, господарської інфраструктури й населених пунктів за критеріями 

стійкості цих об'єктів і безпеки населення від НС природного й техногенного 

характеру [ 96]. При цьому особлива увага надається розміщенню потенційно 

небезпечних об'єктів і місць утилізації відходів. 

Подібне раціональне розміщення є найважливішою вимогою при 

розробці програм і прогнозів соціально-економічного розвитку країни і її 

регіонів і реалізуються на основі дотримання наступних принципів: 

- максимально можливе розосередження продуктивних сил з обліком їх 

раціонального кустування; 

- нарощування економічного потенціалу районів країни; 

- обмеження розвитку продуктивних сил у районах власних ресурсів, 

що мають дефіцит; 

- забезпечення надійності господарських зв'язків; 
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- комплексний розвиток економіки суб'єктів України; 

- обмеження розвитку галузей і виробництв, що екстенсивно 

використовують ресурсний потенціал території; 

- розширення виробництва продукції (послуг) масового внутрішньо-

регіонального споживання; 

- наближення виробництв до джерел сировини; 

- повнота й комплексність використання природних ресурсів; 

- обмеження зростання великих міст і концентрації запасів ресурсів у 

цих містах; 

- розвиток економічно перспективних малих і середніх міст; 

- поступовий висновок з місця небезпечних об'єктів; 

- розміщення нових виробництв поза зонами природної й техногенної 

небезпеки. 

Іншої не менш важливою функціональною складовою  економічного 

механізму публічного управління з  забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків є забезпечення стійкості функціонування соціальних і 

економічних об'єктів [ 99]. При цьому основними факторами, що впливають 

на економічну стійкість об'єктів виділяють: 

- безпеку об'єкта ; 

- характер забудови території (структура, тип і щільність забудови); 

- стан персоналу; 

- темпи й результати НІОКР і стан їх впровадження; 

- параметри вражаючих факторів джерела НС; 

- своєчасність і повнота завчасно здійснених заходів. 

Беручи до уваги, що головними джерелами небезпеки техногенних 

катастроф у цей час є промислові об'єкти, особливе значення мають заходи 

економічної стійкості промислових підприємств [ 101, с.69]. 

У якості базової основи економічної стійкості в цей час зазначається 

фізична стійкість економічних об'єктів. У цьому зв'язку сейсмостійке 

будівництво, фізичний захист особливо важливих об'єктів, унікального 
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встаткування, цінностей і тому подібні заходи слід розглядати, як заходи 

економічного характеру. Тим більше, що їхня реалізація завжди нерозривно 

пов'язана з питаннями інвестування, оптимізацією витрат, а також 

досягненням ефективності за рахунок відверненого збитку. 

Забезпечення даної фізичної стійкості є комплексним процесом, у 

рамках якого можна виділити: 

- забезпечення технологічної стійкості (відновлення, підвищення 

експлуатаційної надійності, дублювання й резервування технологічної й 

експлуатаційної надійності, впровадження ефективних технічних систем 

контролю і т.д.); 

- введення ефективної амортизаційної політики з урахуванням 

можливості забезпечення прискореної амортизації; 

- здійснення ефективної інвестиційної політики, удосконалення 

інвестиційної привабливості регіонів з урахуванням використання передових 

методів оцінки рівня інвестиційних ризиків [103, с.54]. 

Складність і комплексність завдань, що встають при забезпеченні 

стійкості економічних об'єктів, обумовлюють те, що вони щонайкраще 

можуть бути вирішені лише при реалізації стратегічного підходу. Причому 

такий стратегічний підхід не повинен обмежуватися тільки самим об'єктом, 

але повинен бути інтегрований у розвиток усієї регіональної економіки . 

Іншим досить важливим заходом в області формування й 

функціонування економічного механізму служить декларування економічної 

стійкості промислових об'єктів [107]. Даний захід виник у розвинених 

країнах і в цей час є законодавчо закріпленою в багатьох з них, наприклад, у 

країнах Європейського Союзу. Дана процедура спрямована на те, щоб 

змусити підприємство (небезпечний промисловий об'єкт) провести оцінку 

небезпек і інформувати про ці небезпеки компетентні органи. В Україні 

необхідність декларування небезпеки закріплена законами " Про промислову 

безпеку небезпечних виробничих об'єктів" і " Про безпеку гідротехнічних 

споруджень" [132, с. 89].   
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Поряд з декларацією економічної стійкості промислових об'єктів в 

останні роки важливе значення починає відігравати декларування фінансових 

ризиків. Метою розробки подібної  декларації служить надання зацікавленим 

особам (інвесторам і партнерам) інформації про ризики, пов'язані зі 

здійсненням фінансових операцій. Головними завданнями подібного 

документа є попередження про можливі ризики, а також розподіл можливих 

збитків між учасниками угод [34]. 

У цілому, підводячи підсумок проведеного аналізу, можна відзначити, 

що в цей час декларування є досить новим інструментом попередження НС і 

подолання їх наслідків. Говорити про його практичну ефективність поки 

передчасно.  Однак одним з найважливіших інструментів забезпечення 

стійкості техногенної й економічної діяльності в НС у цей час визнане 

ліцензування. Дане положення закріплене у державному законом " Про 

ліцензування окремих видів діяльності" [154]. 

Використання ліцензування як інструменту забезпечення економічної й 

техногенної стійкості в НС припускає, що ліцензіатові надаються не тільки 

права на певну діяльність, але й накладаються на нього певні обмеження. 

Ліцензування вводить його в русло встановленого для всіх порядку, робить 

економічну діяльність законною, передбачуваною, доцільною, суспільно 

корисною й стійкою. 

По суті, ліцензування є першим заходом на шляху управління зі 

створення  потенційно небезпечних об'єктів і використанням потенційно 

небезпечних процесів. 

Ліцензування припускає не тільки важливий, але й великий обсяг робіт. 

У цей час у державному реєстрі значиться порядку 160,0 тис. небезпечних 

виробничих об'єктів, по кожному з яких повинна проводитися певна 

діяльність. 

Високе економічне значення ліцензування у сфері забезпечення 

економічної й техногенної стійкості в НС підтверджується тим, що його 

правове забезпечення покладене на ДСНС України [39]. 
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Наступними складовими економічного механізму публічного 

управління в НС служать державний контроль і нагляд. Вони є одними з 

найбільш діючих важелів і реалізуються на основі розвинутої 

інституціональної бази. 

Наступним досить важливим аспектом економічного механізму 

публічного управління з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків є формування матеріальних резервів для використання в період 

виникнення нещасть. Перші спроби створення подібних резервів 

безпосередньо в нашій країні були розпочаті також досить давно - в XVI 

столітті, і зводилися вони до створення державних резервів хліба. Дані 

резерви повинні були покривати трирічну потребу й формувалися таким 

чином, щоб щорічно третина даних запасів споживалася й відновлялася 

знову. Надалі дана система розбудовувалася й неодноразово служила діючим 

фактором подолання різноманітних НС. 

У цей час дана система має форму резервних фондів бюджетів, тобто 

відособленої частини коштів у бюджетах усіх рівнів, що одержала форму 

цільових бюджетних фондів, призначених для забезпечення безперебійного 

фінансування як передбачених раніше витрат, так і непередбачених витрат, 

що виникли, що раптово й мають надзвичайний або випадковий характер 

[42]. 

В Україні до складу резервних фондів бюджетів входять: 

- резервний фонд України; 

- фонд національного добробуту України ; 

- Резервний фонд Президента України ; 

- резервний фонд Кабінету міністрів України; 

- фонди непередбачених витрат адміністрації  областей. 

У якості резерву в деяких випадках може використовуватися також 

перевищення доходів над витратами, що утворювалося в процесі виконання 

бюджету. Резервні фонди бюджетів з функціонального призначення 

підрозділяють на: стратегічні, страхові й оперативні. 
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Формування й використання даних резервів здійснюється при суворому 

дотриманні вимог нормативних документів. В державному бюджеті розмір 

резервних фондів не може перевищувати 3% затверджених витрат 

державного бюджету. Вирішальну роль для вирішення завдань економічного 

механізму публічного управління з забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків має Резервний фонд Кабінету міністрів України, який 

призначений для вирішення наступних заходів [212]: 

- проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт у зонах НС; 

- проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт на економічних 

і соціальних об'єктах; 

- першочергове життєзабезпечення постраждалого населення; 

- життєзабезпечення потерпілих громадян протягом необхідного строку 

(але не більш місяця); 

- надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

громадянам; 

- надання гуманітарної допомоги. 

За рахунок цих же засобів здійснюється погашення державних 

житлових сертифікатів, виданих громадянам, що втратили житло в результаті 

НС, а також дозволяється виплата компенсацій за втрачене житло при 

неможливості використання державних житлових сертифікатів. 

Крім того, з метою компенсації втрат населення від усіляких нещасть, 

із засобів Резервний фонд Кабінету міністрів України здійснюється комплекс 

виплат спрямованих на подібну компенсацію, а саме: 

а) розгортання й зміст протягом необхідного строку (але не більш 

одного місяця) пунктів тимчасового проживання й харчування для   

громадян; 

б) надання громадянам одноразової матеріальної допомоги; 

д)   надання громадянам фінансової допомоги у зв'язку із втратою ними 

майна першої необхідності [208,с 245 ]. 
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Крім цього, окремо відносно осіб які зазнали терористичних актів 

виділяються засоби на реалізацію наступних заходів: 

а) виплат одноразової допомоги: 

- членам родин громадян, що загинули в результаті терористичного 

акту; 

- родинам громадян, що загинули в результаті терористичного акту; 

- громадянам, що одержали в результаті терористичного акту шкоду 

здоров'ю; 

- громадянам із числа заручників, що не одержали шкоди здоров'ю; 

б) юридичним особам ( з розрахунку за частково й повністю 

втрачене майно). 

Враховуючи можливість виникнення екстрених потреб Міністерство 

фінансів України зобов'язано забезпечити підтримку на особовому рахунку 

ДСНС України оперативного резерву фінансових коштів у розмірі не менш 

0,2% установленого в державному бюджеті обсягу резервного фонду. 

Поряд із цим, з метою підвищення оперативності проведення 

невідкладних заходів щодо ліквідації НС ДСНС України має й використовує 

оперативний резерв фінансових коштів, що надходить на особовий рахунок 

державної служби, відкритий в органах державного казначейства. 

Практика показує, що, як правило, засобів на забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків виявляється недостатньо. Це 

змушує Уряд України вишукувати додаткові й залучати місцеві фінансові 

ресурси. 

З метою перерозподілу тягаря виділення резервних засобів для 

забезпечення заходів щодо локалізації й ліквідації НС в останні роки були 

створені регіональні резерви. 

Стосовно до відбиття функціонування економічного механізму 

публічного управління з НС важливо відзначити, що Уряд України строго 

контролює питання цільового використання засобів з Резервного фонду 

Кабінету міністрів України і через Мінфін України, яке разом із ДСНС 
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України організує облік і здійснює контроль над цільовою витратою 

зазначених засобів [205]. Про витрату цих засобів у Мінфіні України 

державні органи виконавчої влади й органи виконавчої влади України в 

встановленому порядку представляють квартальні й річні звіти. 

Відбиваючи склад матеріальних резервів, слід зазначити, що вони 

включають продовольство, харчову сировину, медичне майно й 

медикаменти, транспортні засоби, засоби зв'язку, будівельні матеріали, 

паливо, засоби індивідуального захисту й ін. 

Поставка матеріальних цінностей і їх закладка в державний резерв, 

випуск матеріальних цінностей, відповідальне зберігання, освіження запасів, 

запозичення, розбронювання й заміна матеріальних цінностей, що 

передбачаються в складі державного резерву для ліквідації НС, здійснюється 

на підставі положень закону " Про державний матеріальний резерв». 

Значну роль в управлінні ризиками НС відіграють резерви 

матеріальних ресурсів суб'єктів України й муніципальних утворів, які 

підрозділяються на: 

- територіальні резерви - резерви матеріальних ресурсів суб'єктів 

України; 

- місцеві резерви - резерви матеріальних ресурсів органів місцевого 

самоврядування; 

об'єктові резерви - резерви матеріальних ресурсів підприємств, установ 

і організацій незалежно від їхніх організаційно-правових форм. 

Загальний обсяг даного виду резервів у цілому по країні повинен 

становити порядку 5,4 млрд. грн. Однак, на практиці реально є в наявності 

близько 80,0 % даного обсягу [197]. 

По досвіду встановлено, що тривалість періоду життєзабезпечення 

потерпілих становить при НС локального й місцевого масштабів - до 7 діб 

територіального й регіонального - до 14-20 діб. Обсяги й номенклатура 

резервів для оперативного реагування на НС визначаються виходячи із цих 

показників з обліком їх частоти. 
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Та частина резервів матеріальних ресурсів, яка використовується для 

проведення невідкладних робіт при ліквідації НС і для життєзабезпечення 

постраждалого населення, по номенклатурі й обсягу визначається залежно 

від типів і масштабів НС, тривалості періоду життєзабезпечення, протягом 

якого повинне здійснюватися стійке постачання населення по нормах НС і у 

інших умовах складної обстановки. 

Резерви суб'єктів України і муніципальних органів і організацій 

розміщаються як на об'єктах, спеціально призначених для їхнього зберігання 

й обслуговування  на договірній основі і на базах та складах промислових, 

транспортних, сільськогосподарських, постачальницько-збутових, торгово - 

посередницьких і інших підприємств і організацій з обліком можливої їхньої 

оперативної доставки в зони НС. 

У більшості випадків заповнення матеріальних ресурсів, витрачених з 

резервів, здійснюється за рахунок засобів організацій, в інтересах яких вони 

використовувалися, або за рахунок інших джерел за рішенням органа, що 

видав розпорядження про випуск матеріальних ресурсів з резерву. Обсяги 

фінансування заходів щодо заповнення матеріальних ресурсів резервів 

включаються у вартість робіт з ліквідації НС. 

На думку українських вчених [153,158, 190] й багатьох інших авторів 

резервування фінансових і матеріальних засобів хоча і є непростим 

завданням, але його економічна ефективність завжди виявляється 

виправданою незважаючи на чималі витрати й витрати. 

Поряд з бюджетним фінансуванням створення фінансових і 

матеріальних резервів, в останні роки досить високу роль починає відігравати 

й система позабюджетного фінансування вирішення даних питань. З 

організаційних позицій дане позабюджетне фінансування реалізується через 

систему обласних (регіональних) і муніципальних фондів підтримки програм 

з попередження й ліквідації НС у комбінації з об'єднанням на їхній основі 

різних структур, зацікавлених у створенні й розвитку системи 

позабюджетного фінансування, у тому числі страхових, оцінних, 
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інвестиційних, лізингових компаній, банків, комерційних і підприємницьких 

структур при координуючій ролі ДСНС України. 

Ще одним досить важливим елементом   економічного механізму 

публічного управління з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків є оцінка економічного збитку. Аналіз і оцінка збитку є тим 

основним моментом, який значною мірою задає програму всьому 

подальшому функціонуванню економічного механізму забезпечення 

попередження й ліквідації НС [ 156, с.49]. 

Сучасне розуміння питань визначення збитку виходить із того, що 

наслідки НС можуть виявитися як безпосередньо після їхнього виникнення, 

так і протягом щодо тривалого періоду часу. При цьому в загальному 

випадку поняття збиток повинне розглядатися в складі відповідного 

ланцюжка, ланки якої перебувають у специфічній об'ємній залежності: 

- наслідки > втрати > збиток > відшкодування. 

Особливо примітно, що різні автори досить вільно трактують поняття 

наслідків НС, розглядаючи в їхньому складі крім збитку такі категорії як 

збитки, витрати й т.п. Це значною мірою ускладнює єдиний характер 

розуміння наслідків НС для економіки, що буде розглянуто нижче. 

У якості основних інструментів відшкодування збитку від НС сучасна 

теорія й практика розглядає наступні: 

- за рахунок засобів постраждалого об'єкта самому об'єкту й третім 

особам у тих випадках, коли збиток невеликий; 

- за рахунок колективних фондів, які утворюються за принципом 

галузевої (енергетика, нафтохімія, авіація і т.д.) або територіальної 

(регіональні екологічні фонди й фонди надзвичайних ситуацій) 

приналежності, коли збиток відносно великий; 

- за рахунок суспільств взаємного страхування, утворені за галузевим  

або територіальним  принципом. Формування фондів таких суспільств 

близько до страхування, але не має мети одержання прибутку від 

використання засобів фонду; 
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- за рахунок засобів страхових суспільств; 

- за рахунок ретроактивної колективної компенсації. Тут не 

використовуються спеціально створювані фонди, а є договірна основа між 

потенційно небезпечними об'єктами. При перевищенні збитком деякої 

величини його залишок рівномірно розподіляється між усіма учасниками 

договору . 

Крім того, в останні роки активно розбудовуються нові інструменти 

відшкодування збитку за рахунок використання продуктів фінансових ринків 

- ф'ючерсів, свопів, опціонів і ін. Діюча система відшкодування збитку від 

НС при реалізації своїх завдань передбачає два підходи: 

- організаційний, коли здійснюється відшкодування збитку 

безпосередньо окремим постраждалим особам [171, с.247 ]; 

- територіальний, коли об'єктом відшкодування виступає відповідна 

територія (адміністративно-територіальна одиниця), у тому випадку якщо НС 

має масштабний характер і регіональні органи управління відшкодовують 

збиток усьому колу постраждалих осіб. 

Важливо підкреслити, що відшкодування організаційного характеру 

реалізується, як правило, із централізованих джерел, а територіального - з 

комплексних, на основі залучення засобів практично всіх місцевих фондів і 

організацій. 

Ще одним досить важливим аспектом економічного механізму 

публічного управління з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків слід зазначити систему страхування. Даний інструмент можна 

характеризувати як систему фінансових перерозподільних відносин, 

спрямованих на створення грошового (страхового) резерву за рахунок 

внесків його учасників, із засобів якого відшкодовується збиток, заподіяний 

постраждалим, а також виплачуються відповідні грошові суми у зв'язку з   

певними подіями. 
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Найпростіші види страхування вчені знаходять навіть у Прадавньому 

світі, але сучасні форми цей вид підприємницької діяльності став здобувати в 

14 столітті в Італії в часи активного розвитку морської торгівлі. 

Різні форми об'єднань для "боротьби" з можливими втратами існували 

й у нашій країні, ще в Київській Русі. Перша страхова установа виникла в 

кінці 18 століття, коли Маніфестом Катерини II при Державному Позиковому 

Банку була утворена страхова експедиція. Маніфест передбачав страхування 

різних будинків і споруджень при здійсненні кредитних операцій [127 ]. 

Зараз страхування є найбільше економічно адаптованим фінансовим 

інструментом забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків. Його 

характер у найкращій мірі відповідає принципам ринкової економіки й 

компромісу інтересів ринкових суб'єктів. Важливою позитивною 

характеристикою використання страхування у справі забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків служить те, що даний інструмент 

у передових країнах є сферою, що ще й найбільш  ефективно розбудовується, 

для бізнесу. 

Головним документом, що визначають інституціональну базу 

використання страхування у складі   економічного механізму  публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків, зараз 

представляє Закон України " Про страхування" [119 ]. 

Стосовно до питань функціонування економічного механізму 

публічного управління з  попередження НС і подолання їх наслідків у рамках 

регіональної економіки, воно виконує наступні функції: компенсаційну; 

превентивну; регулюючу; індикаторну. 

У цей час страхування, як елемент економічного механізму 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків перебуває в стадії 

формування. Значне місце в сучасній структурі  економічного механізму 

публічного управління з забезпечення попередження  НС і подолання їх 

наслідків займає використання інструментів управління ризиками 

фінансового ринку [105, с.37]. Наукова література, присвячена даному 
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аспекту представлена великою кількістю робіт, де дані інструменти знайшли 

своє відбиття. Однак, у цілому в нашій країні дані інструменти дотепер 

використовуються відносно слабко. 

Однією з найважливіших деталей будь-якого економічного механізму в 

справі досягнення основної мети даного механізму є система стимулювання. 

Дія даного механізму в самому загальному виді система базується на двох 

підходах: заохоченні; і покаранні . 

Особливо широке застосування у складі   економічного механізму 

публічного управління з  забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків знаходять матеріальні й моральні форми заохочення. Їхній ефект 

буває високий особливо тоді, коли вони безпосередньо торкаються 

економічних вигід. Матеріальне й моральне стимулювання застосовується 

для окремих працівників   цілим підприємствам, установам, організаціям. 

Для підприємств і організацій найпоширенішими формами стимулювання 

служать: пільгове оподатковування й кредитування, перерозподіл ризику, 

пільгове страхування, надання підприємствам права використовувати у своїх 

інтересах частина прибутки, заохочувальних фондів, кредитів і т.д. 

Основними формами особистого матеріального стимулювання працівників є 

розміри заробітної плати, преміювання, заохочувальні винагороди й ін. 

Найбільш адаптованим елементом економічного стимулювання 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків у цей час є надання 

системи пільг. Це скорочення оподатковування практично всіх організацій, 

пов'язаних з вирішенням завдань даного характеру. Є комплекс податкових 

пільг для підприємств радіаційної небезпеки й для деяких інших небезпечних 

об'єктів. 

Примітно, що встановлення пільг є прерогативою не тільки держави. 

Господарюючі суб'єкти можуть установлювати пільги для своїх партнерів 

[77, с.99 ]. 

Відзначаючи іншу сторону стимулювання діяльності з забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків, можна вказати, що особливо 
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строгі наслідки спричиняють порушення в дотриманні вимог норм 

протипожежної безпеки, приписань про створення резервів фінансових і 

матеріальних ресурсів, організації протипаводкових заходів, та забезпечення 

евакуації населення із зон НС і багатьох інших положень управління в НС. 

Значну роль у складі інструментів забезпечення високої 

відповідальності економічних агентів у вирішенні питань забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків відіграють економічні санкції . У 

складі  економічного механізму публічного управління з забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків використовують наступні їхні 

види: 

- договірні - штрафи за невиконання умов договору; 

- кредитні (банківські), застосовані кредиторами при порушенні 

зобов'язань по кредиту; 

-   фінансові заходи, що включають   до порушників з боку державних і 

інших органів. 

Економічні санкції в області стимулювання забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків реалізуються у вигляді штрафів, 

неустойок і пені. Застосування санкцій, як правило, оговорюється 

безпосередньо в нормативних актах, що регламентують вирішення того або 

іншого питання [74, с.156 ]. 

У цілому дана система стимулювання в Україні в цей час ще перебуває 

в стадії вдосконалення. 

Також глобалізація світової економіки й усе більша інтеграція 

вітчизняного господарства у світовий ринок обумовлюють в останні 

десятиліття зростання значення міжнародного гуманітарного 

співробітництва.  Найбільше яскраво таке співробітництво представлене саме 

у сфері протидії НС. Воно ведеться по двом основним напрямкам: 

- надання гуманітарної міжнародної допомоги безпосередньо в період 

НС; 



45 
 

- надання консультативної й фінансової допомоги на стадії проведення 

превентивних заходів. 

Дана допомога носить як міждержавний, так і недержавний характер. У 

першому випадку вона надається країнами один одному, а в другому - 

громадськими організаціями, як правило, що працюють під егідою ООН. 

Особливе місце у складу міжнародних організацій у справі боротьби з 

нещастями в цей час займають: 

- Управління ООН по координації гуманітарних питань (УКГВ) [209]; 

- Управління Верховного Комісара ООН по справах біженців (УВКБ) 

- Організація ООН з освіти, науки й культури (ЮНЕСКО); 

- Організація ООН по продовольству й сільському господарству (ФАО) 

- Всесвітня продовольча програма (ВПП) ; 

- Програма ООН з розвитку (ПРООН); 

- Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП); 

- Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ; 

- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ); 

- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ; 

- Міжнародний Комітет Червоного Хреста; 

- Міжнародна Федерація суспільств Червоного Хреста й Червоного 

Півмісяця; 

- Міжнародна організація цивільної оборони (МОЦО) [221] і деякі інші. 

Останнім часом значну роль у вирішенні гуманітарних питань стало 

відіграти НАТО, особливо в особі свого Департаменту надзвичайного 

цивільного планування (ДНЦП). 

Видну роль у регламентації гуманітарної діяльності відіграє Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН 46/182, яка встановлює принципи надання 

гуманітарної допомоги й рекомендує заходи щодо забезпечення реагування 

при великомасштабних НС. Для реалізації даної резолюції створений 

спеціальний фінансовий механізм організацій системи ООН, в основі якого 
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лежить Надзвичайний фонд із капіталом, що постійно обновлюється, в 50 

млн. доларів США. 

Головним координатором при нещастях служить Управління ООН з  

координації гуманітарних питань. Воно погоджує заходи ООН із зусиллями 

інших учасників міжнародної гуманітарної діяльності, збирає внески на 

надання допомоги, організує взаємодію постраждалих країн із країнами-

донорами, стимулює вивчення, прогнозування, попередження катастроф 

[180]. 

Міжнародна допомога, як правило, виділяється у випадку, коли 

масштаби НС перевищують можливості постраждалої країни з задоволення 

потреб постраждалого населення. Така допомога проявляється в програмно-

проектній основі обов'язковою з урахуванням національного менталітету 

постраждалого населення, кліматичних і географічних особливостей 

постраждалих районів. 

Матеріальні резерви системи ООН формуються за рахунок країн - 

донорів і перебувають у підтримуваному режимі, що постійно обновляється 

й, на всіх континентах. На складах при цьому зберігаються в основному 

медикаменти, продукти харчування й товари першої необхідності. 

Сучасна міжнародна система гуманітарного реагування передбачає 

надання гуманітарної допомоги не тільки під управління ООН, але й 

безпосередньо країнами, що виявили бажання надати таку допомогу. 

Як приклад такої державної організації по наданню гуманітарної 

допомоги іноземним державам при НС можна привести діяльність Бюро по 

наданню допомоги іноземним державам у випадку стихійних лих і аварій 

(ОФДА) США, в якій згідно із законом цієї країни про іноземну допомогу ( 

1961 р.) функціонує при Агентстві по міжнародному розвиткові. Директор 

ОФДА є спеціальним координатором при Президентові США всіх дій 

федерального уряду по наданню гуманітарної допомоги у випадку стихійних 

лих і катастроф за кордоном. Щорічний бюджет ОФДА затверджується 
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Конгресом США в межах порядку 50 млн. доларів. При необхідності може 

бути виділене ще до 50 млн. доларів за рахунок інших програм [218]. 

На думку фахівців, система міжнародного співробітництва у сфері 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків є досить істотним 

інструментом у вирішенні практично всіх виникаючих проблем. Особливо 

відзначається ефективність діючих при цьому економічних механізмів 

вирішення складних завдань фінансування гуманітарних проектів, уміле 

вишукування для цього фінансових і матеріальних ресурсів. 

Зі своєї сторони Україна також бере активну участь у міжнародній 

гуманітарній діяльності. Зараз дана діяльність розглядається як 

інтернаціональна, що й служить цілям стабільності й безпеки у світі. Участь 

України в міжнародному гуманітарному співробітництві зведена в ранг 

державної політики. 

Витрати на економічну й гуманітарну допомогу закордонним країнам, 

що постраждали від природних і техногенних катастроф, військових 

конфліктів передбачаються щорічним бюджетом України . Крім цього на 

гуманітарні операції й ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій 

використовуються засоби з резервного фонду України. У кожному 

конкретному випадку надання гуманітарної допомоги постраждалій країні 

ухвалюється відповідною постановою Уряду України. 

 

 

 

1.3. Сучасні аспекти економічного механізму публічного 

управління в умовах надзвичайних ситуаціях 

 

 

Ключовою особливістю сучасного теоретичного осмислення питань 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків є пріоритет 

оперативності всієї, так званої «системи попередження й ліквідації 
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надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру». Практично 

всі нормативні документи в даній сфері й більшість теоретичних робіт 

побудовані в цьому ключі. Слід підкреслити, що адекватне реагування на НС 

у сучасних умовах може бути забезпечене тільки тоді, коли воно буде 

будуватися  на основі іншої концепції. Тобто, на концепції ефективного 

використання, насамперед, економічного механізму публічного управління. 

А оперативність буде усвідомлюватися лише однією, далеко не 

найважливішою складовою загальною системою попередження НС і 

подолання їх наслідків [69, с.60 ]. 

Однак, подібна зміна усвідомлення, на тілі сучасної оперативної, як ми 

її називаємо, концепції можливо лише в тому випадку, якщо для цього буде 

сформульована відповідна теорія, яка будується по наступних блоках: 

- обґрунтування поняття   економічний механізм публічного управління 

з  забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків; 

- відбиття біноміального характеру НС; 

- стійкість соціоекономічних систем регіональної економіки; 

- компроміс інтересів у сфері попередження НС і подолання їх 

наслідків; 

- обґрунтування   економічного механізму публічного управління з 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків; 

- категоріальний апарат теорії   економічного механізму публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків; 

- розгляд функціонування  економічного  механізму публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків; 

- відбиття основних елементів управління   економічним механізмом 

публічного управління з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків; 

- відбиття питань оцінки економічних інтерналій і екстерналій   

економічного механізму публічного управління з  забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків. 
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Поняття економічного механізму зародилося у вітчизняній економічній 

літературі в 60-70 рр. минулого століття у зв'язку зі спробою реформування 

сформованих тоді в СРСР системи планування й економічного 

стимулювання. Дана категорія відразу ж отримала широке поширення в 

економічній науці, оскільки образно відбивала взаємозв'язок і 

взаємозумовленість елементів комплексного соціально-економічного 

розвитку [52].  

Давалося й трохи інше визначення економічного механізму державного 

регулювання соціалістичного суспільства. Воно представляється як 

сукупність організаційно-економічних форм і методів, за допомогою яких 

здійснюється економічна реалізація суспільної власності й планомірне 

регулювання процесу відтворення.  

По визначенню Т.С. Хачатурова під економічним механізмом 

розумілася сукупність планування, стимулювання, організаційних структур, 

нормативної бази й традицій, що забезпечують функціонування й розвиток 

економіки [167 ]. 

Свій подальший розвиток дана категорія одержала з переходом 

вітчизняної економіки до ринку. При цьому з її складу був виведений 

елемент планування й уведений елемент інтересів. Економічний механізм 

став усвідомлюватися як сукупність економічних та державно управлінських 

структур, інститутів, форм і методів господарювання,   суспільних, групових 

і приватних інтересів, забезпеченню функціонування й економічного 

розвитку [117, с.69]. 

Особливе місце в проблематиці економічного механізму публічного 

управління займає дослідження охорони навколишнього природного 

середовища. Це система інститутів, що стимулюють економічних агентів до 

зниження антропогенного й техногенного навантаження на природне 

середовище, а також система обов'язкових і добровільних виплат, що 

забезпечують формування засобів для проведення природоохоронних 

заходів. 
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Привабливість категорії економічного механізму привела до появи 

цілого комплексу пов'язаних з ним понять: економічний механізм 

стимулювання; економічний механізм оподатковування і т.д., що відбивають 

систему взаємодії різних структур для вирішення  різноманітних 

економічних завдань. 

Концепція економічного механізму підходить і до проблематики, 

досліджуваної в даній роботі. У цьому змісті є загальна потреба дати 

визначення економічного механізму публічного управління з забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків. 

Економічний механізм публічного управління з  попередження НС і 

подолання їх наслідків - це система відносин між окремими суб'єктами 

регіональної економіки, реалізована на основі нормативних інститутів, що 

дозволяє шляхом використання адміністративних важелів, економічних 

законів і інтересів забезпечити на умовно автоматичній основі оперативне 

реагування регіональної економіки на виникнення нещасть, а також на 

систематичній основі - здійснення заходів щодо їхнього запобігання й повної 

економічної реабілітації постраждалих районів і окремих об'єктів. Причому 

ключовими функціями, що забезпечують діяльність даного механізму, 

служать планування, координація й контроль. 

Найважливішою характеристикою економічного механізму публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків є 

комбінація творчого підходу до його формування й дії у період запобігання 

НС, і механістичного характеру функціонування після виникнення нещастя. 

На стадії попередньої НС необхідний високий ступінь науковості для 

системної підготовки до нещасть, у широкому комплексі напрямків 

діяльності. А на стадії самих НС - автоматичність і безвідмовність здійснення 

комплексу заздалегідь певних дій з захисту й ліквідації наслідків, де 

волюнтаризм і запізнювання внаслідок невизначеності даних для прийняття й 

реалізації рішень повинні бути зведені до мінімуму [174]. 
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Проводячи аналогію економічного механізму публічного управління з 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків з поняттям 

механізму що складається із наступних основних частин: 

- генератор - комплекс інститутів, що забезпечують систему 

формалізованих і неформалізованих цінностей, та визначають необхідність 

забезпечення економічної стійкості й безпеки населення; 

- пульт управління - система органів управління в НС, що визначає 

стратегію розвитку самого економічного механізму державного регулювання 

з  забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків, а також його 

функціонування на різних стадіях процесу запобігання й ліквідації НС; 

- дозатор - система оцінки наслідків НС, а також визначення обсягу 

засобів необхідних для реалізації комплексу заходів щодо запобігання й 

ліквідації наслідків НС; 

- передатні обладнання - інформаційна, фінансова й постачальницько-

транспортна інфраструктура, що забезпечує здійснення управлінського й 

ресурсного обороту на всіх стадіях протидії НС; 

- перетворювальна - система, що перетворить при вступі ресурси в 

реалізацію конкретних заходів (життєзабезпечення населення, інженерні 

роботи і т.д.); 

- розподільні - система розподілу заходів щодо надання допомоги 

постраждалому населенню й економічним об'єктам. 

Слід особливо підкреслити, що   економічний механізм публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків є 

частиною більшого механізму - національного. Практично всі виконувані їм 

функції реалізуються як інтегровані в національний механізм забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків.  

При цьому, головним елементом теорії попередження НС і подолання 

їх наслідків слід уважати біноміальний характер розподілу нещасть. Тобто, 

розподіл у вигляді розподілу випадкових величин, коли для необмежених 

інтервалів часу можна виділити середню ймовірність (час виникнення) 
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випадкової події, а для обмежених - випадкові події мають тенденцію до 

концентрації до якогось моменту часу [178 ]. 

Що в практичній інтерпретації означає, що якщо розглядати випадки 

виникнення НС у досить великому, нефіксованому інтервалі, де можна 

відзначити їхній випадковий, але відносно рівномірний розподіл. У діючій 

інституціональній базі дане теоретичне положення знаходить своє відбиття в 

класифікації частоти виникнення НС частіше одного разу в 5, 10 і 15 років. 

Важливою складовою частиною теорії   економічного механізму 

публічного управління з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків є створення категоріальної бази. Оскільки саме категоріальна база 

значною мірою визначає зміст і цільову спрямованість будь-якої теорії. 

Зрозуміло, що теорія управління в НС у рамках діючої оперативної концепції 

в цей час уже має більш-менш обґрунтовану категоріальну базу, однак, ще 

раз підкреслюючи необхідність переходу до нової інституціональної 

концепції забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків ми 

рекомендуємо її відповідну корекцію. Тобто, введення ряду нових категорій, 

що дозволяють більш яскраво виділити особливості подібної нової концепції. 

У їхнім числі необхідно обґрунтувати наступні: 

- попередження НС і подолання їх наслідків; 

- мітігація; 

- економічна реабілітація; 

- сукупний економічний збиток. 

Введення в теоретичне розуміння   економічного механізму публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків самого 

поняття «попередження НС і подолання їх наслідків» має досить важливе 

значення із цілого ряду причин. По-перше, вербальне значення даного 

терміну в українській мові включає досить широке трактування, що дозволяє 

охопити широкий комплекс заходів і об'єктів, які входять у межі компетенції 

даного механізму. По - друге, термін попередження НС і подолання їх 

наслідків підкреслює особливий характер, здійснюваної в рамках даного 
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механізму, діяльності. Тобто, її оперативність, тверду регламентацію, 

використання воєнізованих формувань, високий ступінь небезпеки. По-третє, 

прагнення більш щільної інтеграції всіх органів, пов'язаних зі здійсненням 

відповідних заходів у єдину систему. А також, у четвертих, переважна 

спрямованість даної системи на реалізацію економічних заходів, як на стадії 

попередній виникненню НС, так і в період відновлення й повної реабілітації 

постраждалих районів. 

Особливістю нині діючою системи категорій, що стосуються 

економічного аспекту НС є відсутність короткого й одночасного ємного 

поняття, що охоплює все коло робіт, здійснюваних у рамках боротьби із 

усілякими нещастями [133, с.77]. Спроба охопити як комплекс робіт із 

запобігання НС, так і робіт безпосередньо в період їх виникнення, а також 

пов'язаних з наступним відновленням руйнувань, та ще від нещасть різного 

характеру породила громіздку форму «запобігання й ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру». Ця форма 

кочує з одного нормативного документа в іншій і використовується в 

наукових монографіях. Важливо підкреслити, що класифікацію рівнів 

мітігаціонної діяльності найбільш доцільно запозичити із класифікації, 

розробленої українським вченим [135] : 

Таблиця  5. 

Рівень економічного 

простору 

Суб'єктно-об'єктна характеристика різних рівнів і 

масштабів економічного простору 

1 – Мегарівень 

(глобальний) 

Глобальний економічний простір виробництва валового 

продукту світового господарства 

2 – Мезорівень 1   

(мега-макро) 

Економічний простір виробництва продукту ТНК, 

співдружності, регіональної групи країн, інтеграційного 

об'єднання 

3 Макрорівень 

(національний) 

Національний економічний простір виробництва 

валового національного продукту країни 

4 - Мезорівень 2  

(макро-мікро) 

Економічний простір виробництва галузевого або 

міжгалузевого комплексу, регіону, ФПГ або групи 

місцевих підприємств 

5 - Мікрорівень 

(підприємства) 

Економічний простір виробництва валового продукту 

окремого підприємства, виробничого об'єднання 
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6 - Мезорівень 3 

(мікро-міні) 

Економічний простір виробництва окремого виду або 

сорту продукції в складі підприємства 

7 - Мінірівень 

(підрозділи) 

Економічний простір виробництва часткового продукту 

спеціалізованого підрозділу підприємства 

8 - Мезорівень 4 (міні-

нано) 

Економічний простір створення властивості окремого 

виду продукту професійної групи працівників 

підприємства 

9 - Нанорівень (робоче 

місце) 

Економічний простір праці, робоче місце окремого 

працівника, що виконує трансформаційні й трансакційні 

операції 

 

Введення терміну економічна реабілітація також є невипадковим і 

обумовлене тим, що НС, як режим особливого функціонування економіки не 

закінчується після дії вражаючих факторів або навіть простого відновлення 

руйнувань. Це набагато більш глибоке і ємне явище, що зачіпає практично 

весь спектр відносин реалізований у регіональній економіці. Завдання 

подолання наслідків  НС у цьому випадку полягає крім відновлення 

руйнувань у відтворенні тонкого регіонального механізму ринку, у 

репозиціонування в конкурентному ринковому середовищі не тільки самої 

регіональної економіки в цілому, але й кожного окремого постраждалого 

ринкового суб'єкта. 

Специфікою подібної реабілітації є те, що вона практично ніколи не 

приводить до раніше існуючого рівня. Динаміка економічних і соціальних 

процесів обумовлює практично завжди якісно новий стан регіональних 

соціально-економічних систем після НС. Причому історична практика 

показує, що в ряді випадків вдається добитися радикального поліпшення 

позицій реабілітованих об'єктів стосовно їхнього стану до виникнення 

нещастя. Це відбувається в тому випадку, коли є чітка стратегія дій, що 

містить у своїй основі відношення до факту виникнення нещасть, як до події, 

що дає можливість позбутися застарілої технології, соціальних і економічних 

структур, моделей взаємодії. Таким чином, ще на стадії проведення 

рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт існує 

необхідність розробки стратегічних документів, що обґрунтовують 
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перспективи відновлення постраждалих регіонів і визначення відповідних 

індикативних показників цільового й оцінного характеру. Подібна система 

показників повинна конкретизувати рубежі подолання НС і дати можливість 

моніторингу даного подолання [108]. 

Принциповими умовами проведення реабілітації постраждалих районів 

і об'єктів можна виділити наступні: 

- необоротність важких наслідків НС при відсутності перспектив 

успішного позиціонування постраждалих районів, населених пунктів і 

об'єктів, що звичайно має місце в регіонах, що мали статус депресивних ще 

до виникнення нещасть; 

- необхідність відмови від відновлення раніше існуючого рівня 

постраждалих районів, населених пунктів і об'єктів при необхідності їх 

реструктуризації й заміни на новій технічній базі; 

- відновлення постраждалих районів, населених пунктів і об'єктів 

переважно на існуючій до виникнення нещасть базі. 

Особливістю проведення реабілітації в першому випадку є 

необхідність залучення значного обсягу ресурсів і допомоги державних 

органів управління. Необхідна розробка програм державного рівня, що 

викликано наступними причинами: 

- високим масштабом заходів; 

- високим рівнем капітальних вкладень; 

- екстериторіальністю проведених заходів; 

- відсутністю засобів у регіональних і місцевих органів управління 

У другому випадку завдання реабілітації вирішується при активній 

участі регіональних органів управління із широким залученням засобів 

самого постраждалого регіону. Можливі варіанти передачі частини 

державного майна в оренду або побудову інших схем. 

У третьому випадку реабілітація може проводитися за рахунок 

корпоративних джерел або за рахунок засобів самих підприємств. 
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Основними сферами реабілітації постраждалих районів, населених 

пунктів і територій є наступні: 

- економічна база, з урахуванням відновлення обсягів виробництва 

регіонального валового продукту; 

- соціальна й інженерна інфраструктура, особливо житловий фонд, 

об'єкти соціального призначення, транспортні й інженерні комунікації й 

спорудження; 

- освіта і культура, головним чином підготовка й перепідготовка кадрів; 

- питання зайнятості населення на основі надання робочих місць, 

оптимального використання трудових ресурсів; 

- питання диференціації рівня життя населення з урахуванням 

скорочення диференціації по доходах, захисту вразливих верств населення, 

забезпечення гідного існування; 

- питання повторного виникнення НС. 

Слід підкреслити, що в останні роки намітилася управлінська тенденція 

зниження ролі держави в проведенні заходів реабілітаційного характеру. Іде 

скорочення централізованого фінансування, реалізованих у регіонах заходів. 

Практично у всіх прийнятих програмах уже на стадії розробки закладається 

часткове фінансування, у тому числі й за рахунок децентралізованих джерел. 

Дія  економічного механізму публічного управління з  попередження 

НС і подолання їх наслідків у цих умовах передбачає створення умов для 

забезпечення доступності кредитів, надання податкових пільг, надання 

консультативних послуг, залучення засобів з корпоративних джерел, 

створення нових робочих місць, організація навчання й перепідготовки 

кадрів. 

У цілому в сучасних умовах розробка програм відновлення й повної 

економічної реабілітації постраждалих районів, населених пунктів і об'єктів 

повинна передбачати наступні особливості [66, с. 121]: 
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- участь представників місцевого співтовариства в соціальному 

обґрунтуванні пропонованих рішень, широке оповіщення населення процесі 

розробки й підсумковому варіанті програми; 

- забезпечення наукового пророблення програми з питань ризиків 

повторного виникнення НС, проведенню заходів превентивного характеру; 

- здійснення сценарного аналізу й моделювання різних варіантів 

здійснення комплексу реабілітаційних заходів; 

- забезпечення гнучкості рішень і реалізації заходів на основі 

систематичного моніторингу розвитку ситуації й параметрів реалізації 

програми; 

- забезпечення компромісу інтересів органів усіх рівнів управління 

проведенням економічної реабілітації. 

Створення діючого механізму забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків можливо лише   тоді, коли у його основі лежить 

досить ефективний компроміс інтересів учасників відтворювального 

процесу. Однак, створення подібного компромісу є справою досить складною 

в силу багаторівневості й суперечливості подібних інтересів.  

Тут слід звернути особливу увагу на протиріччя інтересів вищого рівня 

й інтересів нижчих рівнів [65, с.117 ]. Дане протиріччя визначає необхідність 

вибору якоїсь рівноважної ланки, яка могла б у найкращій мірі збалансувати 

в собі дане протиріччя, яке з'явилося б найбільше чутливим для 

управлінського впливу, передаючи екстернальні ефекти на всі інші рівні. На 

основі графічного підходу як такої ланки можна виділити рівень 

підприємства. Вплив на нього дозволить створити коммулятивний ефект для 

мезо-, макро- і мегарівнів при вихідному поширенню екстерналій і 

аналогічний ефект для мезо-, міні- і нанорівнів при спадному поширенню 

екстерналій. 

Завдяки такому підходу простір інтересів можна підрозділити на: 

- поле гармонізації, у межах якого дія   економічного механізму 

публічного управління з попередження НС і подолання їх наслідків 
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здійснюється на безпосередній основі й де гармонізація ситуації в результаті 

конкретного НС реалізується шляхом прямого впливу; 

- поле актуалізації, у межах якого забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків і захист економічних інтересів здійснюється в 

результаті комулятивного ефекту від заходів реалізованих не стільки 

стосовно до конкретної НС, але як вид загального функціонування   

механізму забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків; 

- поле потенціалізації, що вимагає в принципі враховувати інтереси 

всього світового співтовариства й кожної окремої людини. 

Примітно, що поле гармонізації в просторі якого ухвалюються й 

реалізуються практичні рішення,  збігаються з комплексом суб'єктів і об'єктів 

управління регіональної економіки, підкреслюючи вирішальне значення 

регіонального характеру економічного механізму державного регулювання з 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків. 

Стосовно до теоретичного розкриття поняття мітігації особливе 

значення має розуміння об'єктів захисту економічного механізму державного 

регулювання з  забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків. У 

сучасних умовах, коли соціально-економічний розвиток і управління 

стратифікується від мега- до нано рівней де діяльність економічного 

механізму державного регулювання з забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків також повинна будуватися на подібній основі[62]. 

Подібний підхід схематично зображено у вигляді дев'яти рівнів на зрізі 

об'ємної моделі самої мітігаціонній діяльності. Там мається на увазі, що 

відносно об'єктів захисту кожного з подібних рівнів дана мітігаціонна 

діяльність повинна здійснюватися по всьому комплексу заходів, що входять 

у поняття мітігації, з обліком усіх основних принципів, на основі яких дана 

діяльність реалізується. У більш деталізованій формі структура принципів 

даної мітігаціонній діяльності й рівнів об'єктів захисту може бути зображена 

в наступному виді: 
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Рис.  1 Стратифікація об'єктів захисту економічного механізму 

публічного управління з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків. 

 

* Складене автором 

Примітно, що всі рівні загального економічного механізму публічного 

управління з  забезпечення попередження   НС і подолання їх наслідків 

повинні мати високий ступінь автономності. Це обумовлене тим, що кожний 

із цих рівнів, насамперед, сам повинен забезпечувати свою стійкість. У силу 

подібної автономності стосовно кожного із цих рівнів можна говорити про 

спеціалізований   економічний механізм державного регулювання з 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків даного рівня. У 

такий спосіб теоретично загальний   економічний механізм публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків буде 

синергією значною мірою автономних механізмів, об'єднаних у загальну 

ієрархію, у рамках якої залежно від масштабів НС може бути задіяний 

більший або менший комплекс інститутів. У прикладному ж відношенні, де 

функціонування повинне мати спрощений вигляд і виходити з діючої 
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трирівневої системи публічного управління (країна, регіон, муніципалітет) 

особлива роль у складі рівнів загального   економічного механізму 

державного регулювання з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків повинна належати регіональному рівню[60, с.76]. 

Наступною категорією, яка повинна бути введена в науковий оборот у 

рамках теорії   економічного механізму публічного управління з 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків повинна з'явиться 

категорія «економічна реабілітація постраждалих об'єктів і територій». Діюча 

класифікація періодів функціонування системи забезпечення попередження 

НС і подолання їх наслідків, як відзначалося вище, передбачає етапи 

повсякденної діяльності, підвищеної готовності й безпосередньо НС.  

У цьому змісті введення категорії «економічна реабілітація» є просто 

необхідним, тому що визначає спеціальний період для проведення 

модернізаційного відновлення технічної сторони потерпілих об'єктів і 

територій, відтворення їх кооперативних зв'язків, відновлення конкурентних 

позицій, іміджу і т.д. 

І нарешті, четвертою категорією, яку необхідно ввести в оборот, є 

категорія «сукупний економічний збиток». Такою категорією повинен стати 

сукупний збиток. 

Використання рекомендованих категорій дозволить додати теорії 

економічного механізму публічного управління в НС більшу цільову 

спрямованість і дасть можливість більш повно, об'єктивно й вірогідно 

формувати інформацію, ухвалювати й виконувати рішення з забезпечення 

ефективного функціонування даного механізму. 

Іншою найважливішою складовою теорії   економічного механізму 

публічного управління з  забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків є відбиття поняття економічної системи. Сучасна економічна наука 

під економічною системою розуміє сукупність усіх економічних процесів, 

що відбуваються в суспільстві на основі сформованих в ньому відносин 

власності й господарського механізму [53 ]. Тобто,  історично виникла або 
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встановлена сукупність принципів, правил, законодавчо закріплених норм, 

що визначають форму й зміст основних економічних відносин, що 

виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання 

економічного продукту. 

Основну роль в економічній системі відіграють виробництво, розподіл, 

обмін і споживання. Причому саме споживання розглядається як головне 

джерело економічного зростання. Тому будь-яка економічна система в 

сучасних умовах носить не тільки економічний, але й соціальний характер. 

В економічній теорії розрізняють чотири типи економічної системи: 

традиційна; командна (командно-адміністративна); ринкова; змішана [51, 

с.115 ]. 

У цілому, сучасна регіональна структура економічних систем може 

бути віднесена до змішаної економіки. Відмітними рисами, якої є: 

- пріоритетність ринкової організації господарства; 

- багатосекторність економіки; 

- державне підприємництво сполучається із часткою при всебічній його 

підтримці; 

- орієнтація державної фінансової, кредитної й податкової політики на 

економічне зростання і соціальну стабільність; 

- соціальний захист населення [13]. 

Важливим моментом для теоретичного обґрунтування  економічного 

механізму публічного управління з забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків є те, що сучасне розуміння терміну «економічна 

система» не є тотожним поняттю «соціоекономічні системи», яке має на увазі 

комплекси досить автономних економічних систем, які можуть бути 

стратифіковані за рівнями управління у більш-менш великих об'єктах [ 49, 

с.51]. 

Атрибутивною рисою всіх без винятку економічних систем є те, що для 

виробництва їм потрібні економічні ресурси, а результати господарської 

діяльності розподіляються, обмінюються й споживаються. Причому 
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протікання даних процесів значною мірою має об'єктивний характер, що 

дозволяє стосовно до соціоекономичних систем виявити дві вельми важливі 

для функціонування в НС особливості: 

- самонастроюваність досить високий ступінь, що означає, 

адаптивності соціоекономічних структур до зміни умов, щоправда, не завжди 

сприятливу для подальшого соціально-економічного розвитку потерпілих 

регіонів; 

- низький ступінь саморегування, як правило, що приводить до 

посилення відцентрових процесів і деінтеграції даних систем. 

Відмінними рисами сучасних соціо-економічних систем, які вносять 

значну специфіку в забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків, 

сучасних регіонів України можна відзначити: 

- різноманіття форм власності, серед яких значне місце займає 

приватна власність у різних її видах; 

- обмежене втручання держави в економіку, однак роль уряду в 

соціальній сфері як і раніше велика; 

- зміна структури виробництва й споживання (зростання ролі послуг); 

- зростання рівня освіти (післяшкільне); 

- підвищення уваги до навколишнього середовища (обмеження 

безоглядного використання природних ресурсів); 

- гуманізація економіки («людський потенціал»); 

- інформатизація суспільства (збільшення чисельності виробників 

знань); 

- ренесанс малого бізнесу; 

- глобалізація господарської діяльності (світ став єдиним ринком). 

Економічний (господарський) механізм є атрибутивним елементом 

будь-якої економічної системи, мова може йти лише про його більшу або 

меньшу ефективність.   У рамках даного параграфа слід дати трактування 

економічного механізму публічного управління з забезпечення попередження 

НС і подолання їх наслідків з теоретичних позицій. Таким трактуванням 
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повинне стати наступне визначення:  економічний механізм публічного 

управління з  забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків - це 

система відносин сукупності управлінських, економічних, а також 

оперативних структур і населення, що функціонує на основі специфічної 

інституціональної бази, що забезпечує формування й ефективне 

використання ресурсів та проведення комплексу мітігаціонних заходів з 

метою підвищення безпеки населення й економічної стійкості в НС. 

Принциповою характеристикою  економічного механізму публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків є 

участь усіх без винятку соціальних і економічних структур у діяльності 

даного механізму, а також пріоритетність заходів превентивного характеру. 

У їхньому числі особлива роль повинна приділятися комплексу робіт 

науково - дослідницького характеру, які повинні служити імпульсом 

діяльності всього даного механізму. 

 

 

   

Рис 2. Функціональний аспект економічного механізму публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків 

* Складене автором 

 При цьому особливе місце в теорії економічного механізму публічного 

управління з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків 

повинне займати розкриття його функціонального аспекту, як взаємодії 
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комплексу інститутів регіональної економіки, що будується на системній 

основі [47, с.509]. Який має перманентний характер свого функціонування, 

що включає режими: повсякденної діяльності, підвищеної готовності й 

безпосередньо режиму НС. Який інтегрований у регіональну економіку й 

знаходиться в у просторі матеріальних, фінансових і інформаційних потоків, 

що переводять ресурси в відповідні продукти. Який враховує взаємодію 

регіональної системи економічного відтворення й населення. Який 

забезпечує адекватне реагування на вступні сигнали по розбалансуванню  

регіонального соціально-економічного розвитку. А також який забезпечує 

ефективну взаємодію із зовнішнім середовищем і зворотній зв'язок, 

необхідний для здійснення комплексного управління. 

На відміну від соціо-матеріального,  генераціонний аспект повинен 

відбити всі ті функціональні особливості, які й роблять економічний 

механізм діючим інструментом забезпечення безпеки населення й стійкості 

соціально-економічних систем. У схематичній формі він може бути 

представлений у графічному виді. Стосовно до нашого трактування 

регіонального економічного механізму забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків слід зазначити те, що він повинен мати на увазі два 

види цілей: ідеальну (у принципі недосяжну, але яка визначає ціль діяльності 

даного механізму) і дійсну (ту яка ставиться в реальних умовах і може бути 

оцінена з позицій ефективності витрат на її досягнення) [48]. 

 В основі даного механізму, на нашу думку, повинен лежати базис 

двоякого роду: система об'єктивних економічних і соціальних 

закономірностей і суспільних інститутів, що являють собою систему діючих 

нормативів і структур. Подібний базис дозволить сформувати шість 

складових, дають можливість на комплексній основі вирішувати все те коло 

задач, вирішення  якого необхідно для забезпечення того рівня стійкості, 

який прийнятий у сучасних умовах. У число подібних елементів, на нашу 

думку повинні входити наступні комплекси: 

- організаційно-економічний; 
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- фінансово-матеріальний; 

- комплекс наукових досліджень, економічної оцінки й відшкодування; 

- комплекс страхування; 

- комплекс економічного стимулювання; 

- комплекс економічного й гуманітарного співробітництва.  

Зрозуміло, що даний базис і формовані на його основі комплекси в 

рамках регіональної економіки повинні вирішувати властиві їм завдання з 

метою досягнення цілей усього економічного механізму []. Даний вибір не 

представляє перешкод, якщо розглянути позитивні й негативні сторони 

кожного з даних рівнів:  

державний рівень: 

- позитивні характеристики: наявність практично необмежених 

ресурсів, можливість потужного але опосередкованого адміністративного 

впливу на проведення заходів; 

- негативні характеристики: географічна далекість від потенційно 

небезпечних зон і об'єктів; відсутність достовірної інформації; неможливість 

безпосереднього контролю над реалізацією заходів;  

 регіональний рівень: 

- позитивні характеристики: достатня географічна близькість до 

потенційно небезпечних зон і об'єктам; центральне положення між 

механізмами вищого й низького рівнів, можливість інтеграції їх зусиль; 

достатній статус для лобіювання місцевих і регіональних інтересів, 

прийняття рішень; наявність достовірної інформації й можливість її 

стратегічної інтерпретації; база органів і організацій, здатних взяти реальну 

участь у проведенні мітігаційнних заходів; інформація про місцеві 

особливості й ресурсах і можливість їх використання;  

- негативні характеристики: немає;  

місцевий рівень: 

- позитивні характеристики: наближеність до потенційно небезпечних 

зон і об'єктам; наявність первинної інформації; 
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- негативні характеристики: неможливість дати стратегічну 

інтерпретацію наявної інформації; низький статус для лобіювання інтересів і 

прийняття рішень; відсутність достатніх сил і засобів для проведення 

мітігаційних заходів. 

Подібний розгляд переваг і слабких сторін економічного механізму 

публічного управління з різних рівнів приводить до категоричного висновку 

про пріоритетну роль економічного механізму . 

 Слід особливо підкреслити, що стосовно до своєї системи цілей теорія   

економічного механізму публічного управління з забезпечення попередження 

НС і подолання їх наслідків повинна містити блок оцінки ефективності 

досягнення даних цілей. Що дозволить у самій даній теорії обґрунтувати 

питання оптимізації розподілу й використання наявних засобів для рішення 

виникаючих завдань, а на практиці ввести в прийняття й реалізацію рішення 

елементи управління ефективністю. 

У цьому зв'язку, ми пропонуємо, у якості даного важливого елемента 

теорії  економічного механізму публічного управління з забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків привести наступний комплекс 

показників: 

- крапка беззбитковості; 

- економія витрат; 

- очікуваний економічний ефект; 

- чистий дисконтований прибуток (ЧДП); 

- індекс прибутковості (ІП); 

- внутрішня норма прибутковості (ВНП). 

Важливе значення при оцінці досягнення цілей економічного 

механізму публічного управління з  забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків, особливо при відновленні й економічній реабілітації 

постраждалих об'єктів повинне надаватися визначенню досягнення, так 

званої їх «крапки беззбитковості»[43, с. 78-79].  
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Що є ще особливо актуальним, так це загальна ідея формування 

економічного механізму публічного управління з забезпечення попередження 

НС і подолання їх наслідків, як високо-структурованої і централізованої 

системи. Глибинним змістом такої особливості є спроба забезпечення 

адекватної структурованої й формалізованої відповіді суспільства на 

варіативність і ентропічність самих НС [80]. Напевно, було б не зовсім 

вірним говорити про повне обмеження самостійності соціоекономічних 

систем, які зазнали впливу нещасть, але згідно з нашою концепцією така 

самостійність повинна бути інтегрована у функціонування структур більш 

високого рівня й мати межі тільки такого плану, щоб привести до 

синергетичного ефекту.  При цьому слід звернути увагу на наступні 

особливості: 

I варіант (перевернений трикутник укладений у коло): простір НС 

виходить за межі економічного механізму публічного управління з  

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків, який до того ж 

перевернутий і має тільки одну точку опори. Це символізує вкрай нестійку 

систему, нездатну контролювати розвиток подій. 

Економічний механізм публічного управління  безпеки в НС 

 

 

Рис. 4. Варіанти формування   економічного механізму публічного 

управління з  забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків 

* Складене автором 
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Варіант (квадрат укладений у коло): простір НС частково виходить за 

межі   економічного механізму державного регулювання з забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків. Даний варіант відбиває 

фактичний стан справ. 

Простір НС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіант (коло укладене в трикутник): простір НС повністю перебуває в 

межах можливостей   економічного механізму публічного управління з 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків, який до того ж 

стійко стоїть на одному зі своїх підстав. Це символізує стійку систему, здатну 

контролювати непередбачений і варіативний характер розвитку НС. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ 

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

2.1. Аналіз економічного механізму публічного управління в 

умовах виникнення надзвичайних ситуацій і подолання їх наслідків 

 

 

Специфіка сучасного соціально-економічного розвитку регіонів 

України, як самостійних об'єктів державного регулювання й розвитку 

обумовлює наявність атрибутивної її специфіки забезпечення безпеки 

населення й стійкості регіональних соціально-економічних систем. 

Концептуальною особливістю даних безпеки й стійкості в сучасних умовах 

служить комбінація наступних імперативів: 

- комплексність, як наслідок комплексності розвитку регіонального 

господарства. Проблематика забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків є актуальною практично для всіх органів управління країни 

державного, регіонального й муніципального рівнів, обліком організації 

високому ступеня координації їх зусиль на всіх рівнях прийняття й реалізації 

рішень. Сама діяльність з попередження НС і подолання їх наслідків 

будується на основі охоплення всіх її аспектів з урахування захисту всіх 

ринкових агентів, створення умов для оптимізації зусиль з запобігання й 

ліквідації наслідків НС; 

- забезпечення сталого розвитку на відміну від розвитку на основі 

економічного зростання [8, с.90 ]. У цьому випадку необхідно робити акцент 

не на збільшенні обсягів валового регіонального продукту, а на його 

якісному вдосконаленні, наближенні до оптимального рівня з урахуванням 
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скорочення витрат природних ресурсів, підвищення стійкості й зниження 

небезпек техніко-економічної діяльності; 

- стратегічний пріоритет максимального зниження уразливості 

населення в НС із урахуванням збереження його життєвого рівня, прав і 

свобод. 

Основою комплексності забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків у регіонах країни служить діюча структура органів публічного 

управління. Безпосередньо регіональне попередження НС і подолання їх 

наслідків реалізується на рівні суб'єктів України. Саме на даному рівні 

здійснюється найбільший обсяг робіт, формуються й використовуються 

місцеві ресурси. Органи державного управління, як правило, перебувають на 

значному видаленні від потенційно небезпечних зон і об'єктів, а суб’єкти 

більш низького рівня - місцевого самоврядування, не мають базу для 

проведення комплексних заходів [19, с.115]. Основними управлінськими 

органами при цьому виступають адміністрації , вони вирішують наступні 

завдання: 

а) ухвалюють відповідно до державних законів підзаконні й інші 

нормативні правові акти в області захисту населення й територій від НС 

міжмуніципального й регіонального характеру; 

б) здійснюють підготовку й зміст у готовності необхідних сил і 

засобів для захисту населення й територій від НС, навчання населення 

способам захисту й діям у зазначених ситуаціях [20, с.67]; 

в) ухвалюють рішення щодо проведення евакуаційних заходів у НС 

міжмуніципального й регіонального характеру й забезпечують їхнє 

проведення; 

г) здійснюють у встановленому порядку збір і обмін інформацією в 

області захисту населення й територій від НС міжмуніципального й 

регіонального характеру, забезпечують своєчасне оповіщення й 

інформування населення про загрозу виникнення або про виникнення НС 

міжмуніципального й регіонального характеру; 
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д) організують і проводять СНАВР при НС міжмуніципального й 

регіонального характеру, а також підтримують громадський порядок у ході їх 

проведення; за недостатності власних сил і засобів звертаються до Уряду 

України за надання допомоги; 

е) здійснюють фінансування заходів в області захисту населення й 

територій від НС; 

ж) створюють резерви фінансових і матеріальних ресурсів для 

ліквідації НС міжмуніципального й регіонального характеру; 

з) сприяють стійкому функціонуванню організацій у НС 

міжмуніципального й регіонального характеру. 

Основними вимогами до забезпечення регіональної безпеки населення 

й стійкості соціально-економічних систем при НС при цьому можна 

виділити: 

- дотримання Конституції України й законодавства України [23]; 

- єдність, взаємозв'язок і збалансованість усіх видів діяльності з 

попередження НС і подолання їх наслідків, зміна їх пріоритетності залежно 

від ситуації; 

- комплексне використання політичних, економічних, інформаційних 

заходів забезпечення безпеки населення й стійкості регіональних соціально-

економічних систем у НС; 

- реальність висунутих завдань (з урахуванням наявних ресурсів, 

засобів); 

- дотримання норм міжнародного права й українських законів ( у тому 

числі у випадку використання заходів примусового характеру); 

- комбінація централізованого управління з передачею частини 

повноважень у цій області органам місцевого самоврядування. 

У якості механізму забезпечення регіональної безпеки населення й 

стійкості соціально-економічних систем у НС передбачається комплекс 

заходів спрямованих на забезпечення нормальної життєдіяльності населення, 
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усунення можливих загроз [31, с.54]. При цьому в числі основних завдань 

формулюються наступні: 

- захист державного устрою й інтересів; 

- захист суспільного лада; 

- налагодження комунікацій із суміжними країнами й регіонами, 

створення міжрегіональних систем забезпечення безпеки населення й 

стійкості соціально-економічних систем у НС; 

- розвиток моніторингу небезпечних процесів і наявності сил і засобів; 

- проведення комплексу заходів щодо інженерного захисту; 

- забезпечення стійкості економіки; 

- інтеграція діяльності з попередження НС і подолання їх наслідків з 

національної, економічної, продовольчої, енергетичної, і іншими видами 

безпеки [33, с.78-79 ]. 

Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Зокрема, у системі загроз 

національної безпеки в ряді документів уже розглядаються й загрози НС. 

Таким чином, це вже диктує те, що забезпечення безпеки в НС  є  сьогодення. 

Час повинний розглядатися не як проста боротьба з виникненням і 

ліквідацією наслідків різноманітних нещасть, але через призму захисту 

державного й суспільного ладу, забезпечення територіальної 

недоторканності й суверенітету країни, забезпечення її політичної й 

економічної незалежності, а також здоров'я нації. 

Практика взаємодії системи попередження НС і подолання їх наслідків 

і загальної національної безпеки країни має тривалу історію. Найбільш 

значимі заходи мітігаційного характеру завжди здійснювалися при 

найтіснішій взаємодії з органами національної безпеки, за їхньою 

ініціативою  й за їхньою підтримкою. Часто лише завдяки цьому їх і 

вдавалося здійснити. Зараз така практика повинна бути всіляко відроджена. 

Особлива увага при цьому повинна бути надана інтеграції  економічного 

механізму публічного управління з забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків з економічною безпекою країни і її регіонів. 
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На основі подібних поглядів формуються й сучасні принципи, що 

орієнтують  зниження уразливості населення й регіональних соціально-

економічних систем у НС. В їхньому числі можна відзначити [34]: 

- принцип системності, що полягає в тому, що будь-яке явище, дія, 

всякий об'єкт розглядається як елемент системи; 

- принцип деструкції (руйнування), що полягає в тому, що система, що 

приводить до небезпечного результату, повинна саморуйнуватися за рахунок 

автоматичного відключення або руйнування її одного або декількох 

елементів; 

- принцип зниження вразливості, що передбачає використання рішень, 

які спрямовані на підвищення безпеки до оптимального рівня; 

- принцип ліквідації небезпеки - повне усунення небезпечних і 

шкідливих факторів, що досягається зміною технології, заміною небезпечних 

речовин безпечними, застосуванням більш безпечного встаткування, 

удосконаленням наукової організації праці й іншими засобами . 

Ключовими категоріями сучасного забезпечення зниження вразливості 

регіону, багато в чому визначальними його механізму, служать: 

- гомо сфера - простір (робоча зона), де перебуває людина в процесі 

розглянутої діяльності; 

- ноксосфера — простір, у якому постійно існують або періодично 

виникають небезпеки [36, с.202 ]. 

Зниження вразливості на основі подібної класифікації досягається 

шляхом недопущення сполучення гомосфери й ноксосфери. Головними 

методами для цього визначаються: 

- просторовий й (або) тимчасовий поділ гомосфери й ноксосфери; 

- нормалізація ноксосфери шляхом виключення небезпек; 

- використання різних приймань і засобів, спрямованих на адаптацію 

людини до відповідної до середовища й підвищення його захищеності [41, 

с.89]. 
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Сучасне забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків на 

регіональному рівні виходить із того, що одиницею забезпечення 

економічної стійкості є стратегічна зона - окремий сегмент зовнішнього 

середовища, який виділяється на основі аналізу НС і прогнозу її розвитку. На 

практиці стратегічна зона являє собою деяку частину території, що 

обслуговується (або реалізована функція), виділена на певний період часу, 

що й закріплюється за відповідним оперативним підрозділом у якості 

першочергового або єдиного об'єкта обслуговування [48]. 

Кожна зона визначається комплексом характеристик, до основних з 

яких ставляться: параметри зони; прогноз розвитку НС; технологія роботи; 

використовувані ресурси; і інші. 

При визначенні параметрів зони НС, як основного об'єкта 

попередження НС і подолання їх наслідків, досить доцільно виходити з 

основних принципів розвитку й розміщення продуктивних сил у регіональній 

економіці [49,с. 54]. Для цього необхідно представляти територіальний 

аспект регіонального господарства на основі наступного комплексу 

виробництв: 

- виробництва спеціалізації району, на частку яких доводиться 

найбільший обсяг продукції і які представляють найбільшу частку в 

міжрайонних поставках. Стосовно до регіональної економічної стійкості в 

НС у складі регіональної стратегічної зони основне значення мають такі 

виробництва спеціалізації, поставки яких неможливо замінити у відповідні 

райони, якщо об'єкти подібних виробництв постраждають. При цьому 

особливо важливі об'єкти, що забезпечують поставки енергетичних ресурсів 

тоді, коли відсутня єдина державна енергетична мережа, що дозволяє 

заповнити втрати енергії з інших джерел; 

- організації, що забезпечують виробництва спеціалізації району 

сировиною, енергією й фінансовими ресурсами. Руйнування подібних 

об'єктів приводить до зупинки діяльності великої кількості об'єктів і 

значному непрямому збитку; 
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- виробництва, що здійснюють переробку й збут продукції виробництв 

спеціалізації району. Припинення або скорочення діяльності даних 

виробництв приводить до призупинення збуту продукції виробництв 

спеціалізації, що негативно позначається на економічних показниках 

практично всіх економічних агентів постраждалого району, тому що вони, як 

правило, досить тісно пов'язані з діяльністю виробництв спеціалізації; 

- виробництва життєзабезпечення населення. Для системи 

попередження НС і подолання їх наслідків вони завжди несуть пріоритетне 

значення, оскільки пов'язані із забезпеченням життєдіяльності населення 

постраждалих районів в екстремальний період; 

- інфраструктура, що означає роботу транспортної системи, а також 

лінійних комунікацій, що забезпечують доставку енергії й зв'язок. 

Важливість інфраструктури при виникненні НС пов'язана із забезпеченням 

висування й розгортання спеціальних формувань ДСНС, евакуацією 

постраждалого населення, підвозом необхідних вантажів [52]. 

Крім того, стосовно до нашої країни значну актуальність має, так звана 

«тіньова економіка». Її обсяг порівняно великий і вона може оцінюватися як 

неврахований, але досить серйозний резерв, в організації економічного 

реагування на НС [24]. 

Представлення регіональної економіки у вигляді подібної структури 

дозволяє чіткіше визначити пріоритети мітігаційних заходів (зокрема 

соціальну інфраструктуру, що вирішує найбільш важливе завдання в НС - 

життєзабезпечення населення) і успішніше інтегрувати економічний 

механізм державного регулювання з забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків до її складу. 

Пріоритети й конкретні інструменти регулювання регіональної 

економіки з урахуванням можливого виникнення НС закріплюються в 

рамках різних програмних документів, розроблених органами регіонального 

управління: програм соціально-економічного розвитку, інвестиційних 

програм, та програм підтримки малого й середнього бізнесу й т.п. У 
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програмуванні розвитку «кожного регіону відбиваються прагнення до 

сталого розвитку, подолання перекосів у тріаді «людей - природа - 

економіка» [53]. 

Таким чином, у справі забезпечення стійкості регіональних соціально-

економічних систем у НС особливе значення набувають програми соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Правда, сучасне використання програмного методу не позбавлене 

недоліків (ігнорування базових принципів планування, розмитість цілей і 

неконкретність завдань, відсутність пріоритетів і конкурсних процедур 

відбору програмних заходів, відсутність відповідальності за виконання 

програм, хронічне недофінансування й т.п.), тому й формування   

економічного механізму державного регулювання з забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків супроводжується тими ж 

недоліками. З іншого боку, сам факт схвалення конкретних програм (а отже й 

інтегрованих у них стратегічних підходів до зниження вразливості в НС) 

вищими органами й включення їх у перелік комплексних заходів, 

фінансованих з відповідних бюджетів, є чималим стимулом для реалізації 

робіт з підвищення стійкості [56, с.66 ]. 

Ще одним недоліком у розробці програм соціально - економічного 

розвитку служить те, що в існуючих рекомендаціях з їхньої розробки 

питання управління в НС у цей час у якості спеціального аспекту не 

відбиваються. Вони вбудовуються в блоки забезпечення зниження 

екологічної небезпеки, а також вважається, що протидія НС реалізується на 

основі діючих стандартів безпеки виробництва, і не має потреби в 

спеціальному відбитті. Однак, зараз цього недостатньо. Необхідність 

спеціального виділення проблематики забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків з року у рік зростає. 

Забезпечення комплексності попередження НС і подолання їх наслідків 

неможливо без ретельного наукового пророблення реалізованих у цих цілях 

заходів. Тому загальним  аспектом тут є систематичний аналіз, з протікання 



77 
 

небезпечних процесів, а також наявності можливостей для запобігання 

нещасть і боротьби з ними. Даний аналіз передбачає проведення наступних 

видів робіт: 

- побудова сценаріїв розвитку НС; 

- аналіз зміни основних факторів   розвитку НС; 

- одержання довгострокової й короткострокової оцінок важливості зон 

НС; 

- оцінка рівня необхідних ресурсів для проведення робіт із запобігання 

й ліквідації НС; 

- вибір стратегії управління локалізацією й ліквідацією НС [57, с.60 ]; 

- проектування й реалізація відновлення постраждалих районів. 

Висвітлюючи питання забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків необхідно відзначити, що в умовах сучасної глобалізації стійкість 

регіональних соціально-економічних систем, особливо регіонів, що мають 

прикордонне положення, значною мірою сполучена із забезпеченням 

міжнародного реагування на НС. Стосовно до регіонів України тут особливо 

важливу роль відіграє створений в 90-ті роки комплекс організацій 

співробітництва країн СНД із питань запобігання транскордонних загроз 

організованої злочинності, тероризму, НС, а також оборони й охорони 

границь.  

А з функціональних позицій пріоритет стійкості в справі забезпечення 

безпеки регіональної економіки в НС може бути охарактеризований, як 

недопущення виникнення дисбалансів у наступних її аспектах [ 66, с.122]: 

- між виробництвом і споживанням внаслідок різкого падіння обсягів 

виробництва; 

- ресурсного   дефіциту, що визначається виникненням, всіх ресурсів, 

особливо для життєзабезпечення постраждалого населення; 

- тимчасового, що означає дефіцит, загострення проблеми 

запізнювання адекватного реагування на НС; 
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- функціонального, коли суспільні структури не в змозі виконати 

покладені на них функції; 

- інституціонального, що відзначає втрату існуючою системою 

інститутів повсякденної діяльності своєї адекватності, коли це починає 

перешкоджати реагуванню на НС; 

- бюджетного, що полягає у виникненні бюджетного дефіциту, падінню 

життєвого рівня населення [69]. 

При великомасштабних НС практично неминучим наслідком і 

фактором економічного реагування є інфляція . Доказом тому може служити 

те, що в період війн воюючі країни за рахунок емісій багаторазово (у сотні, 

тисячі й навіть мільйони раз) девальвують свої національні валюти, різко 

знижуючи життєвий рівень своїх громадян. У нашій країні після подібних 

фінансових провалів традиційно проводяться грошові реформи. 

Слід підкреслити, що в випадку НС регіонального характеру в 

сучасних ринкових умовах в якості основних джерел фінансування можна 

виділити: 

- державний бюджет, всі питання, пов'язані з НС у цей час 

фінансуються в гнітючому обсязі саме із цього джерела; 

- бюджет області; 

- бюджети муніципалітетів; 

- засоби підприємств; 

- державна міжнародна допомога; 

- міжнародні й гуманітарні фонди . 

Забезпечення регіональної безпеки в НС щодо усунення дисбалансів і 

ринкової не рівноваги значною мірою стосується проблематики економічної 

безпеки регіону [77]. Слід зазначити, що ці два напрямки забезпечення мають 

досить високий ступінь інтеграції, основними пунктами якої можна 

відзначити: 

- вирішення питань автономного функціонування регіонів; 

- створення дублюючих виробництв і систем комунікацій; 
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- створення умов для самозабезпечування продуктами харчування й 

товарами першої необхідності; 

- забезпечення енергетичної незалежності регіонів; 

- розвиток імпортозамінних виробництв; 

- розвиток малого підприємництва, як адаптаційного сегмента у 

випадку виникнення кризових ситуацій; 

- оцінка й вирішення проблем демографії; 

- забезпечення прийнятого рівня життя населення; 

- забезпечення стійкості бюджетно-фінансової системи регіону; 

- організація моніторингу потенційно небезпечних зон і об'єктів [77, 

с.87-88]. 

Стратегія стійкості регіональної економіки при цьому повинна 

будуватися виходячи із загальної проблематики соціально-економічного 

розвитку регіонів. У сучасних умовах при цьому особливе значення 

набувають наступні напрямки: 

- зміна спеціалізації економіки регіонів або окремих зон у ході 

структурної перебудови; 

- формування "полюсів" (зон, технополісів, великих об'єктів і т.д.) 

економічного зростання, що мають принципове значення для створення 

ефективної структури економіки країни ( як галузевої, так і територіальної); 

- здійснення необхідної санації підприємств, продукція яких 

направляється на задоволення загальнодержавних потреб; 

- створення й розвиток об'єктів зональної, міжзональної й магістральної 

інфраструктури ; 

- здійснення регіонального розрізу державної науково  - технічної 

політики: створенням і розвитком об'єктів науки й наукового обслуговування 

в регіонах стратегічних напрямків, що забезпечують реалізацію  досліджень і 

великих комплексних науково-дослідних міжрегіональних програм; 

- реалізація державної соціальної політики, що має найбільш 

виражений територіальний характер, у першу чергу, у частині пом'якшення 
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регіональних диспропорцій у рівні життя, надання допомоги населенню 

депресивних регіонів; 

- реалізація державної екологічної політики в частині проблем 

загальнодержавного, міжрегіонального значення, а також найбільш складних 

і потребуючих залучення значних ресурсів екологічних проблем 

регіонального характеру (катастроф техногенного характеру і т.д.) [78, с.65]. 

Вплив НС на економіку регіону в сучасних умовах в обов'язковому 

порядку повинна передбачати оцінку впливу НС на регіональний ринок. 

Найбільш важливими об'єктами оцінки впливу НС можна виділити наступні: 

- зміна загального обсягу попиту й обсягу попиту на окремі види 

товарів; 

- зміни структури попиту однойменних товарів різних підприємств; 

- зміни в сезонних коливаннях попиту на окремі види товарів; 

- зміна вимог покупців до якості товарів. 

Безпосередньо для дії економічного механізму публічного управління з  

попередження НС і подолання їх наслідків важливо уявляти собі різницю їх 

впливу на різні види ринків [96]: 

за масштабами: 

- переселенські; 

- ринки в населених пунктах сільської місцевості; 

- міські; 

- обласні; 

-  міжобласні; 

міжрегіональні  по характеру: 

споживчий ринок; 

- ринок праці; 

- ринок нерухомості й землі; 

- ринок кредитно-фінансових ресурсів і цінних паперів; 

- ринок інвестицій; 

- ринок інновацій; 
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- інформаційний ринок; 

- ринок природних ресурсів; 

- аграрний ринок; 

- інші ринки. 

В цілому вплив НС веде до порушення зв'язків між практично всіма з 

даних ринків. Причому ринки більш низького рівня попиту набувають 

більшого значення ніж високого. 

Необхідність забезпечення сталого розвитку регіонів України висунула 

ряд імперативів, на основі яких і реалізується в цей час прагнення 

забезпечення економічної стійкості даних регіонів. В їхньому числі можна 

відзначити: 

- імператив безвідходності; 

- імператив демографії; 

- імператив завершеності виробничого циклу; 

- імператив якості життя населення; 

- імператив технологічного відновлення; 

- організаційний імператив; 

- інституційний імператив; 

- інформаційний імператив; 

- транспортний імператив; 

- імператив зовнішньої безпеки й внутрішньої цілісності [ 100 ]. 

Даючи більш детальну характеристику стратегічних питань 

забезпечення економічної стійкості   в період НС можна відзначити, що 

найбільш яскравою негативною рисою тут є високий рівень забруднень і 

відносно несприятлива екологічна обстановка. Це обумовило пріоритетне 

місце для імперативу безвідходності. Його реалізація повинна будуватися на 

основі створення промислових комплексів, заснованих на високих 

наукомістких і інформаційних технологіях, забезпечених потужними 

енергозберігаючими й очисними системами. У цілому необхідно добитися 

організації регіональної виробничої системи по замкненому циклу 
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відтворення й заміщення всіх видів ресурсів, у тому числі природних. Її 

основні елементи повинні бути сформовані в межах великих індустріальних 

центрів, агломерацій, територіальних сфер [103, с.78]. 

Разом з тим забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

повинне враховувати сприятливі природно - кліматичні умови регіону, що 

обумовлюють можливості широкого використання рекреаційних ресурсів:  

Другою найбільш складною проблемою, у складі проблем сталого 

розвитку регіонів служить зниження приросту населення. Аналіз 

демографічної ситуації   показує, що вона розбудовується в руслі загальних 

для України тенденцій і характеризується зростанням   числа померлих над 

числом народжених. Причому дана тенденція в цілому збільшується. 

Виходячи з цього, слід орієнтуватися на другий тип приросту, роблячи 

всілякий акцент на підвищення якості регіональних трудових ресурсів [105, 

с.39]. 

Надзвичайно важливе значення в сфері забезпечення економічної 

стійкості   має розвиток передових технологій на   підприємствах. У цьому 

зв'язку в рамках забезпечення перспектив стійкого соціально-економічного 

розвитку   був висунутий імператив завершеності виробничого циклу. Він 

реалізується в якості одного із пріоритетів розвитку з метою використання 

можливостей з випуску кінцевої продукції, яка стосовно добувних 

виробництв у сучасних умовах має значні цінові переваги. Виходячи із цього 

при формуванні   економічного механізму державного регулювання безпеки 

в НС слід особливо враховувати, що вектор стратегічного розвитку регіону 

повинен бути спрямований на доведення виробничих процесів до їхнього 

завершення, що втілюється в кінцевому продукті, та відповідає вимогам 

якості, доступності, високої технологічності, екологічної нейтральності, 

сприятливої соціальної репутації [107 ]. 

Одним з найбільш важливих аспектів даного імперативу для 

забезпечення стійкості економіки може служити диверсифікованість 

галузевої структури області, що дозволяє створити значні амортизатори для 
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зм'якшення негативних ефектів коливання кон'юнктури, що робить 

економіку мезо-регіона більш стійкої стосовно різного роду флуктуацій, 

асинхронності, аваріям, збоям, диспаритетам тощо. 

Як ми вже відзначали вище, ключовим елементом суб'єктно-об'єктних 

відносин соціально-економічного розвитку в сучасних умовах служить сама 

людина. Характеризуючи тенденції зміни соціального рівня   в останні роки 

можна в цілому відзначити значне зростання грошових доходів населення. 

Виходячи з цього, при подальшому формуванні економічного механізму 

державного регулювання безпеки в НС   слід враховувати   так звану 

концепцією «нульового ризику» [108].   

Інституціональний імператив забезпечення економічної стійкості в НС 

повинен полягати в розробці комплексу нормативно - законодавчих актів 

регламентуючих функціонування різних ринкових суб'єктів в умовах НС. 

Причому таке функціонування, яке щонайкраще дозволить локалізувати або 

усунути небезпеку, а також відновити нормальний плин економічних і 

соціальних процесів. Вирішальну роль тут повинний зіграти ефективний 

розподіл відповідальності за ризики між ринковими агентами, державою й 

населенням [118, с.5]. 

Світова практика при цьому знає два принципові підходи: обов'язкове й 

добровільне страхування. До другої половини 70-х років більшість країн 

сповідувала добровільний принцип. Але із другої половини даного 

десятиліття, коли були проведені дослідження, що доводять неефективність 

даного підходу, США й інші країни стали будувати забезпечення стійкості 

шляхом введення обов'язкових податкових платежів. Це дозволило 

акумулювати настільки значні засоби й розробити таку систему 

відшкодувань, що, наприклад, у США стихійні лиха стали розглядатися як 

фінансове благо. 

Це дозволяє відзначити, що вдосконалення існуючої вітчизняної 

інституціональної бази забезпечення економічної стійкості буде 

найімовірніше йти за наступними напрямками: 
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- введення обов'язкового оподатковування з метою фінансування 

спеціалізованих фондів з забезпечення стійкості економіки; 

- вдосконалення системи критеріїв постраждалих осіб і об'єктів; 

- створення комплексу нормативних документів регламентуючих суми 

відшкодування; 

- регламентування відносин відшкодування збитку за товари 

куплені/продані в кредит, що постраждали в період НС; 

- можливість використання засобів підприємств із різною формою 

власності в період виникнення НС. 

В рамках інформаційного імперативу передбачається направити 

зусилля на максимальну доступність усіх верств населення до відкритої 

стратегічної інформації, що визначає його благополуччя й можливості 

відтворення в середовищі проживання [120]. Важливим аспектом при цьому 

повинне з'явитися створення на місцевому рівні спеціального органа, що 

дозволяє визначати яка інформація й у якому обсязі повинна надаватися 

населенню при загрозі виникнення НС. 

Стосовно до функціонування економічного механізму державного 

регулювання з  попередження НС і подолання їх наслідків, данні напрямки 

розвитку транспортної системи повинні виразитися в можливості доставки до 

зон НС необхідних сил і засобів, якщо подібні явища будуть мати місце на 

території області, або їх транзиту, якщо екстремальні явища відбудуться в 

прилеглих регіонах і країнах. При цьому можна особливо підкреслити, що 

транспортна система має стратегічне значення. 

 

2.2. Оцінка   публічного управління при взаємодії органів влади, 

бізнесу й громадських організацій в системі захисту від надзвичайних 

ситуацій 
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Комплексний і мультиплікативний характер негативного впливу НС на 

регіональну економіку обумовлює необхідність високої інтеграції взаємодії 

органів державної, регіональної й муніципальної влади, бізнес-структур і 

структур громадянського суспільства. Така інтеграція можлива на основі 

забезпечення державного характеру регулювання економічним механізмом 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків. Даний характер 

обумовлений самою моделлю ринкових відносин, сутністю яких є наявність і 

можливість вільного досягнення приватних економічних інтересів кожного 

суб'єкта ринкових відносин [78, с.119 ]. У цих умовах тільки централізований 

державний характер економічного механізму попередження НС і подолання 

їх наслідків дає можливість вирішення наступних завдань: 

- координації діяльності підприємств і організацій, що мають різну 

відомчу підпорядкованість і різні форми власності; 

- координації діяльності територіальних і галузевих органів управління 

в НС; 

- залучення до проведення комплексу робіт з ліквідації наслідків НС 

усіх необхідних ресурсів для проведення відбудовних робіт; 

- зосередження всіх необхідних ресурсів для проведення відбудовних 

робіт; 

- визначення пріоритетних завдань у ході ліквідації наслідків НС і їх 

першочергове виконання; 

- залучення всього комплексу факторів стабілізації економічної 

обстановки й подолання кризових явищ; 

- забезпечення контролю над проведенням усього комплексу заходів 

щодо ліквідації наслідків НС і підвищенню стійкості регіональної економіки. 

У складі основних суб'єктів системи попередження НС і подолання їх 

наслідків при цьому можна виділити: 

- органи державного управління; 

- органи регіонального управління; 

- органи управління муніципального рівня; 
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-бізнес-структури; 

- громадські організації. 

Кожний із цих суб'єктів вирішує широке коло завдань і загальний 

ефект діяльності системи попередження НС і подолання їх наслідків 

залежить від ефективності їх взаємодії й інтеграції з вимогами й тенденціями 

глобального розвитку. 

Так, органи державного управління вирішують наступний комплекс 

завдань [96]: 

- розробляють державну політику в області попередження НС і 

подолання їх наслідків; 

- розробляють і організують реалізацію стратегічних програмних 

документів; 

- здійснюють розробку нормативно-законодавчої бази; 

- координують діяльність регіональних ланок системи попередження 

НС і подолання їх наслідків; 

- формують резерви матеріальних і фінансових коштів державного 

рівня; 

- контролюють діяльність нижчестоящих ланок. 

На регіональний рівень покладають завдання: 

- реалізації державної політики в області попередження НС і подолання 

їх наслідків; 

- розробки власних стратегічних програмних документів у складі 

подібних документів державного рівня; 

- організації виконання програм попередження НС і подолання їх 

наслідків; 

- формування резерви матеріальних і фінансових коштів регіонального 

рівня; 

- координації діяльності підприємств і організацій, розташованих на 

підвідомчій території по виконанню заходів щодо попередження НС і 

подоланню їх наслідків; 
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- контроль діяльність нижчестоящих ланок. 

І, нарешті, територіальний рівень   забезпечує: 

- участь у профілактиці тероризму й екстремізму, а також у мінімізації 

й (або) ліквідації наслідків проявів тероризму й екстремізму в границях 

поселення; 

- участь у попередженні й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в 

межах поселення; 

- забезпечення первинних заходів пожежної безпеки в межах населених 

пунктів поселення; 

- організація й здійснення заходів щодо цивільної оборони, захисту 

населення й території поселення від надзвичайних ситуацій природного й 

техногенного характеру; 

- створення, зміст і організація діяльності аварійно - рятувальних служб 

і (або) аварійно-рятувальних формувань на території поселення; 

- здійснення заходів щодо забезпечення безпеки людей на водних 

об'єктах, охороні їх життя й здоров'я; 

- створення умов для діяльності добровільних формувань населення з 

охорони громадського порядку [99]. 

Зростаючий обсяг завдань у справі попередження НС і подолання їх 

наслідків в останні роки вирішується бізнес-структурами. Подібне 

розширення йде двома шляхами: 

- у складі прийнятих програмних документів, потреба в засобах для 

проведення заходів, в усе більшому обсязі планується за рахунок місцевих 

ресурсів. Вважається, що дані ресурси будуть притягнуті від організацій, 

розташованих на даній території; 

- зростання самостійності сучасних бізнес-структур супроводжується 

зростанням, пропонованих до них вимог. Як відзначалося вище питання 

забезпечення економічної стійкості починають входити в обов'язкові вимоги 

з надання для них прав діяльності . 
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Зростає й роль структур громадянського суспільства. Встає насущна 

потреба стимулювання цивільних ініціатив і створення мережі неурядових 

громадських організацій, діяльність яких повинна бути спрямована на 

підготовку населення до НС і надання йому допомоги в період нещасть. 

Світовий досвід показує, що таке стимулювання повинне носити програмний 

характер, а створення громадських організацій ініціюватися регіональними 

органами управління й бізнес-структурами. 

Виправданість даного підходу обумовлено двома обставинами: як ми 

вже відзначали вище, необхідністю проходження в руслі глобалізаційних 

тенденцій і високим ступенем доцільності. При цьому використання 

інструмента громадських організацій повинне враховувати цілий комплекс 

специфічних рис [171, с.89]: 

- необхідність одержання консультативної допомоги від закордонних 

фахівців; 

- інтеграцію розвитку регіональних і місцевих громадських організацій 

у складі подібних організацій державного рівня; 

- налагодження систематичних зв'язків з громадськими організаціями 

передових країн і країн близького зарубіжжя; 

- використання творчого потенціалу громадських організацій для 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків. 

По суті більшість стратегічних напрямків розвитку й основних заходів, 

які вже здійснені або які має бути здійснити продиктовані світовим досвідом, 

і тими процесами, які реалізуються в передових країнах. Сучасна українська 

система попередження НС і подолання їх наслідків формується при активній 

міжнародній консультативній допомозі з боку, насамперед, американських 

фахівців. Однак, даний консалтинг реалізується, як правило, на державному 

рівні й доходить до регіональних структур уже в трансформованому вигляді, 

пройшовши через призму державних органів управління в НС. В той же час, 

у регіонах країни є значна необхідність ознайомлення з передовим досвідом з 
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безпосередніх джерел, обміну інформацією, а іноді й прямого одержання 

матеріальної допомоги. 

Таке співробітництво в рамках регіонів може налагоджуватися у двох 

напрямках: співробітництво з передовими країнами; співробітництво з 

країнами близького зарубіжжя. У першому випадку, насамперед, доцільно й 

можливо забезпечити співробітництво у сфері науки шляхом проведення 

обміну науковими знаннями, уточнення методичних аспектів 

функціонування економічного механізму попередження НС і подолання їх 

наслідків, а також можливої матеріальної допомоги. А в другому, розробка 

планів надання взаємної допомоги в період нещасть, координація зусиль з їх 

запобігання, розробки заходів, пов'язаних з локалізацією й ліквідацією 

транскордонних НС, надання взаємної допомоги. Примітно, що в сучасних 

умовах діяльність наукових установ у передових країнах досить тісно 

пов'язана з діяльністю неурядових організацій. Налагодження наукових 

зв'язків у регіонах з неминучістю виведе до налагодження зв'язків і в рамках 

структур громадянського суспільства, прямо або побічно які виведуть до 

інтеграції всієї подібної діяльності в програми ООН [175, с.115]. 

Слід підкреслити, що в цьому випадку досить ймовірна можливість 

налагодження безпосередньо прямих зв'язків регіональних громадських 

організацій з організаціями-донорами із закордонних країн. Це пов'язане з 

тим, що ООН і її організації-донори, воліють вести справи саме з місцевими 

структурами громадянського суспільства, минаючи втручання офіційних 

державних структур. 

Виходом з подібної ситуації може бути тільки самостійна активна 

діяльність зі встановлення подібних контактів. Причому найкращим методом 

налагодження комунікацій з міжнародними організаціями є просування 

власних проектів. Специфіка роботи більшості із закордонних місій полягає в 

наданні допомоги, насамперед, уразливим верствам населення. 

Використовуючи це доцільно звертатися в дані місії з готовими проектами по 

проведенню подібної діяльності. Примітно також те, що багато із 
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закордонних гуманітарних організацій самі проводять курси навчання по 

складанню даних проектів, повідомляючи які саме напрямки гуманітарної 

діяльності є для них найбільш пріоритетними в кожному конкретному 

періоді часу. 

Практичний досвід показує, що державні структури дуже неохоче 

вступають у спільну діяльність із гуманітарними організаціями. У нас немає 

жодної ідеї, що дозволяє пояснити даний феномен, але він існує. Але 

добитися цього все-таки можливо, якщо вантаж даних турбот перекласти на 

місцеві аналогічні організації. У цьому зв'язку можна охарактеризувати 

наступну проблему розвитку вітчизняного економічного механізму 

публічного управління з попередження НС і подолання їх наслідків як 

відсутність розвитої мережі гуманітарних організацій, що забезпечують 

діючий вплив суспільства на даний економічний механізм. 

Ще одним немаловажним аспектом діяльності гуманітарних 

організацій, який в останні роки здобуває усе більш видного значення 

служить їхня креативність. Дані організації працюють у режимі розробки й 

виконання гуманітарних програм, які в обов'язковому порядку передбачають 

одночасне вирішення комплексу завдань по найрізноманітніших напрямках 

соціального життя. Як правило, у подібних програмах комплексно 

вирішуються наступні їхні види [194]: 

- адресна реалізація матеріальних інтересів; 

- підвищення статусу жінки; 

- соціальна адаптація інвалідів і інших категорій уразливих верств 

населення; 

- стимулювання цивільних ініціатив; 

 - поліпшення якості життя й інше. 

Багатий досвід реалізації подібних програм дозволить не просто 

підвищити ефективність мітігаційних заходів, але стане поштовхом розвитку 

креативності для всього соціально-економічного розвитку українських 

регіонів. 
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Даний підхід є особливо актуальним, тому що вітчизняна економіка, 

особливо в регіонах України випробовує в цей час серйозні труднощі з 

розвитком її креативності. Висока інерційність і низька структурна 

адаптивність не дозволяють вітчизняному господарству от уже протягом 

більш 20-ти років, з того моменту як дана проблема стала усвідомлюватися, 

почати в цьому напрямку діючі кроки. Явно не вистачає неординарних 

підходів і вільної ініціативи. Такий стан справ негативно позначається не 

тільки на стійкості регіонального господарства, але й побічно впливає на 

діяльність економічного механізму публічного управління з попередження 

НС і подолання їх наслідків [19]. Особливо багато проблем із цієї причини 

виникає у сфері відшкодування збитку потерпілим. Типовими недоліками 

при цьому є: 

- недостатні суми матеріального відшкодування; 

- зрівнялівка, що приводить до стимулювання утриманства й цивільної 

пасивності;  

- низький ступінь захищеності вразливих верств населення, допомога 

найчастіше дістається найбільше соціально адаптованим шарам, які в ній 

найменше бідують; 

- низький ступінь суспільного контролю, що сприяє різноманітним 

правопорушенням; 

- відсутність моніторингу з завершення заходів, що сприяють 

неможливості забезпечити особисту відповідальність управлінців. 

Попри все те, світова практика до теперішнього часу має безліч 

прикладів, що показують, що використання закордонного досвіду здатне 

принести високий ефект лише в тому випадку, якщо подібний досвід не 

просто механічно копіюється, але творчо розбудовується й адаптується до 

місцевих особливостей. У цьому випадку не стільки важливі зовнішні 

атрибути подібного досвіду, скільки основні підходи, принципи й методи тих 

досягнень, які характеризують цей досвід як позитивний. Виходячи із цього в 

нашій країні при розвитку комплексу гуманітарних громадських організацій, 
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насамперед, доцільно орієнтуватися на реалізацію наступних основних 

принципів: 

- цільова спрямованість; 

- гнучкість; 

- фінансова й матеріальна забезпеченість; 

- конкурсний характер надання засобів; 

- комунікативність; 

- інформативність; 

- обов'язкове залучення в реалізацію заходів місцевого населення 

- креативність розробки гуманітарних програм. 

В якості яскравого прикладу, для кращого розуміння того як слід 

використовувати досвід міжнародних гуманітарних організацій для розвитку 

аналогічних структур в Україні, можна навести програму, здійснену 

Міжнародною організацією по міграції (MOM (ЮМ)/Женева) у Республіці 

Таджикистан у середині 90-х рр. минулого століття. Загальна ситуація в РТ 

на той час визначалася тим, що ледь-ледь закінчилася громадянська війна, 

що принесла значні руйнування, у тому числі й житла особливо в сільській 

місцевості, а також економічним колапсом, коли в республіці не було навіть 

національної валюти й були проблеми із продовольством і будівельними 

матеріалами. У цих умовах Міжнародною організацією з міграції (MOM при 

ООН) була розроблена гуманітарна програма «Харчування за житло». Дана 

програма реалізовувалася в рамках надання продовольчої допомоги й 

будівельних матеріалів постраждалому населенню, але була оформлена з 

урахуванням реалізації всіх вищенаведених принципів [22]. 

Так, харчування у вигляді продуктових комплектів (борошно, рис, 

рослинна олія, цукор) надавалося на безоплатній основі тільки учасникам 

бригад, що займаються відновленням свого зруйнованого житла. При цьому 

дані бригади повинні були бути сформовані не менш чим з десяти учасників, 

які повинні були по черзі будувати будинки для всіх з них. Харчування й 

будівельні матеріали надавалися на період будівництва всіх будинків для всіх 
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учасників на порційній основі виходячи з контролю фактично виконаних 

робіт. Причому видавалося відкрито із залученням для цього представників 

місцевих органів управління, інших громадських організацій і безпосередньо 

жителів тих населених пунктів, де зводилося житло. При цьому, що особливо 

важливо для країни з мусульманським населенням, до складу бригад 

обов'язково повинне було входити не менш однієї жінки, у якості якої 

звичайно залучалися вдови загиблих під час цієї самої   війни [73]. 

Завдяки настільки креативному проробленню крім безпосереднього 

будівництва житла й вирішення продовольчої проблеми вдавалось 

вирішувати завдання забезпечення високого ступеня адресності допомоги, 

що надавалась (допомогу одержували ті, кому вона дійсно була необхідна й 

хто готовий був самостійно прикладати зусилля для вирішення своїх 

проблем), створення позитивно-суспільного резонансу, активізації діяльності 

самих потерпілих, сприянню зміцнення цивільного миру й толерантності 

серед населення, а також підвищення соціального статусу жінок. 

Вертаючись до того, що координація зусиль всіх суб'єктів системи 

попередження НС і подолання їх наслідків повинне носити державний 

характер, відзначимо, що питання втручання держави в економічну сферу в 

період НС носить діалектичний характер і має високу складність. На 

практиці найчастіше буває виправдано положення про те, що чим вище 

ступінь економічної волі існує в нормальних умовах, то тим більше 

адміністративне втручання держави виправдана в умовах НС. При цьому в 

принципі повинна існувати можливість використання самого широкого 

інструментарію засобів аж до прямого директивного впливу (визначення 

рівня цін, валютного курсу, рівня заробітної плати, обсягів експорту-імпорту 

і т.д.) [74, с.119]. Так, щоб оперативно використовувати даний 

інструментарій і відмовитися від його використання, коли це перестає бути 

доцільним. Тобто, необхідно мати чітку методику й систему критеріїв 

(граничних значень) для прийняття рішення про те, коли дані методи вводити 

й коли від цих методів відмовлятися. 
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В цілому модель подальшого розвитку регіонального економічного 

механізму забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків повинна 

враховувати наступні фактори: 

- вплив вимог забезпечення сталого розвитку; 

- необхідність більш тісної інтеграції на регіональному рівні зусиль 

державної, регіональної, муніципальної влади, бізнес-структур і структур 

громадянського суспільства; 

- удосконалення формування й функціонування регіонального 

економічного механізму забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків на основі розвитку прогнозування економічних наслідків НС; 

- переорієнтація діяльності   економічного механізму забезпечення 

публічного управління з  попередження НС і подолання їх наслідків на 

переважне проведення заходів превентивного характеру. 

Своє інституціональне закріплення концепція сталого розвитку 

знайшла при проведенні Організацією Об'єднаних Націй 3-14 червня 1992 р. 

Конференції в Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища й розвитку, де 

була прийнята декларація, що визначає основні принципи даного розвитку. У 

якості основного з них була висунута турбота про людей, для яких 

проголошено «право на здорове плідне життя в гармонії із природою» [ 18]. 

Декларація має на увазі створення глобального господарства на основі 

захисту інтересів місцевих співтовариств. 

У цілому декларація має на увазі створення глобального господарства, 

але видне місце відводить забезпеченню суверенітету окремих країн і захисту 

інтересів місцевих співтовариств [210, с.123]. При цьому держави повинні 

співпрацювати в дусі глобального партнерства з метою збереження, захисту 

й відновлення здорового стану й цілісності екосистеми Землі. 

В Ріо-Де-Женейрській декларації з навколишнього середовища й 

розвитку особливо підкреслюється, що виконання закладених у ній 

принципів повинне здійснюватися країнами в дусі доброї волі й партнерства 

[13]. Це повинне сприяти досягненню основної мети сталого розвитку - 
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установленню нового слушного глобального партнерства шляхом 

збереження нових рівнів співробітництва між державами, ключовими 

секторами суспільства й людьми. 

Тим самим Декларація по новому висвітлює роль і завдання різних 

рівнів управління в НС. Саме на її основі до компетенції державного рівня 

стали відносити по перевазі функції координації зусиль і здійснення 

контролю. А питання безпосередньої організації робіт, а головне - 

формування засобів за рахунок бізнес-структур, значною мірою стали 

переходити до регіонального рівня. Зростає роль і структур громадянського 

суспільства, які ініціюють діяльність з усунення проблем гуманітарного 

характеру, наданню допомоги потерпілим і здійснюють цивільний контроль 

із позицій забезпечення безпеки населення. 

Прийняття концепції сталого розвитку в цілому обумовило перехід до 

нової стратегії управління ризиками в регіонах. Тепер діяльність з 

забезпечення стійкості регіональної економіки орієнтується не на ефективне 

усунення ризикових ситуацій, а на їхнє всіляке недопущення. Важливим 

заходом у забезпеченні подібного підходу з'явилося прийняття й поширення 

системи міжнародних стандартів якості ІСО - 9000, найважливішою 

частиною якої служить регламентація таких параметрів виробничої 

діяльності, які виключали б виникнення НС техногенного, антропогенного й 

природного характеру [108]. 

Перехід нашої країни до сталого розвитку з'явився частиною 

структурної трансформації всього її геополітичного простору. Дана 

трансформація обумовила появу зовсім нових умов і абсолютно по новому 

висвітила питання попередження НС і подолання їх наслідків, як на 

міжнародному, так і на регіональному рівнях. Тепер для національної 

економіки України в цілому й господарства її регіонів окремо особливу 

актуальність здобуває залежність від вимог глобального ринку. 

«Кожна вирішена проблема веде до виникнення нових викликів, 

причому часто більш істотних і складних, чим попередні» [ 70]. У цьому 
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зв'язку можна відзначити, що забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків у найближчій і більш віддаленій перспективі буде здійснюватися з 

урахуванням наступних викликів і тенденцій: 

- зміна полюсів протистояння - антагонізм між ісламом і 

християнством; 

- відділення руху фінансових потоків від розвитку реального сектору 

економіки; 

- розвиток багатоукладної економіки; 

- комбінація ринкової економіки й неринкової побудови суспільства 

[157]; 

- наростання протиріч у сфері вироблення й реалізації моделей 

розвитку глобальної економіки. 

Навіть в умовах найбільш сприятливого прогнозу Україна   не може 

претендувати на роль провідної держави у світі. В якості основних органів 

регулювання глобальної економіки, діяльність якої слід ураховувати й при 

забезпеченні запобігання НС і подолання їх наслідків в регіонах України, при 

цьому можна виділити наступні міжнародні організації: 

- «група 8» (США, Японія, Німеччина, Англія, Франція, Італія, Канада); 

- «Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР)»; 

- Всесвітня торговельна організація (ВТО); 

- Світовий банк і Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

- Північноатлантичний альянс і американо-японський союз [166]. 

При прогнозуванні зовнішньоекономічних умов економічного розвитку 

в більш віддаленій перспективі слід особливо вказати на появу на 

глобальному ринку нових суб'єктів, здатних значною мірою впливати на його 

формування. У цьому зв'язку, насамперед, слід зазначити, що консолідація 

ЄС буде сприяти вирівнянню економічної ролі Європи й Північної Америки. 

Потужним центром сили надалі може стати Східноазіатський регіон (Таїланд 

Малайзія, Сінгапур, Тайвань і ін.) де демографічний потенціал,   що 

інтенсивно розбудовує науку, фінансову сферу, ще й активно впроваджує 
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передові технології. Крім цього, значну вагу у світовій економіці придбають 

такі країни як Індія й Китай. Впливати на правила гри, як на світовому ринку, 

так і в справі забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків 

Україна має шанс тільки з ними [ 163]. 

Забезпечити ефективність попередження НС і подолання їх наслідків, 

створювати умови для оптимального розподілу ресурсів і вирішувати інші 

завдання регіональна економіка зможе, тільки усвідомивши дані тенденції й 

адаптувавшись до них. 

Особливістю сучасного історичного моменту для нашої країни є різке 

загострення небезпеки виникнення НС. У цьому зв'язку вдосконалення   

економічного механізму державного регулювання з забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків у найближчому майбутньому слід 

орієнтувати на розвиток в умовах, обумовлених наступними складностями: 

- незбалансований економічний розвиток; 

- криза управлінських структур; 

- загострення проблем продовольства й ресурсів; 

- загрозливе забруднення навколишнього середовища; 

- загострення демографічних проблем; 

- посилення міграційних процесів; 

- зміна світової геополітичної ситуації. 

Перехід до сталого розвитку стосовно до системи попередження НС і 

подолання їх наслідків припускає зміну цільових настанов здійснення всієї 

економічної діяльності. Ставиться питання про відмову від цілей зростання 

обсягів виробництва й споживання продукції на користь їх якісного 

зростання. Розвиток перестає асоціюватися зі зростанням. Причому досить 

важливою якісною характеристикою розвитку регіонів стає рівень зниження 

вразливості населення й соціально-економічних об'єктів. 

Як ми вже відзначали вище, регіональне управління в НС повинне 

носити системний характер [ 167]. При цьому вся сукупність суб'єктів і 

об'єктів управління повинна представлятися у вигляді системи - безлічі 
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взаємозалежних елементів, кожний з яких зв'язаний прямо або побічно, 

взаємодіє з кожним іншим елементом, а дві будь-які безлічі цієї безлічі не 

можуть бути незалежними. 

З позицій управління будь-яку систему можна уявити як комплекс 

складових частин, кожна з яких виконує функції й вирішує відповідні 

завдання в інтересах усієї систем. Причому кожна з таких частин являє 

собою систему, що є підсистемою стосовно основної системи. У цьому 

зв'язку стосовно до управління в НС можна виділити цілий комплекс 

підсистем, що вирішують свої специфічні завдання. 

 

Таблиця . 

Підсистеми  економічного механізму забезпечення  попередження 

НС і подолання їх наслідків 

Класифікаційна 

ознака 

Вирішені завдання 

Управлінська Прийняття рішень; організація робіт; залучення сил і засобів; 

планування; здійснення розрахунків з організаціями; 

управління фінансовим і матеріально-технічним 

забезпеченням; контроль над здійсненням робіт; підтримка 

зв'язку з вищими органами управління й зацікавленими 

особами; несення відповідальності і т.д.. 

Зв'язок і 

комунікації 

Забезпечення безперебійного зв'язку між усіма об'єктами й 

суб'єктами управління в НС. Забезпечення подачі електро - і 

інших видів енергії в зону НС. 

Медична Надання медичної допомоги потерпілим у зоні НС. Евакуація 

важко поранених і хворих в амбулаторні медичні установи поза 

зоною НС. 

Транспортна Забезпечення безперебійної роботи транспортних комунікацій в 

зоні НС і прилеглих районів з метою підвезення вантажів, 

техніки і т.д., аж до створення в зоні НС колонних шляхів. 

Спеціальні 

формування 

(рятувальники, 

ліквідатори) 

Проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовних 

робіт у зоні НС. 

Технічна Надання технічної допомоги в проведенні робіт і подальшому 

відновленні постраждалих об'єктів. 
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Евакуації й 

реабілітації 

постраждалого 

населення 

Евакуація населення, що постраждало, його розміщення в 

безпечних місцях, організація життєзабезпечення, включаючи 

підведення комунікацій зв'язку, питної води, забезпечення 

санітарних умов. 

Підтримки 

правопорядку 

Підтримка правопорядку в зоні НС. Забезпечення виконання 

рішень органів управління в НС. Запобігання фактів 

мародерства й анархії. 

Матеріально - 

технічного 

забезпечення 

Забезпечення здійснення рятувальних і відбудовних робіт 

необхідними матеріальними й технічними ресурсами. Доставка 

в зону НС продуктів харчування, медикаментів, товарів першої 

необхідності і т.д. 

Відновлення сил і 

рекреації 

Надання психологічної допомоги постраждалому населенню й 

членам спеціальних формувань. Створення умов для 

повноцінного відпочинку працівників, що здійснюють 

локалізацію й ліквідацію НС. Утилізація будівельних і інших 

відходів. 

Наукового 

консультування й 

оцінки наслідків 

НС 

Науково-обґрунтована оцінка наслідків НС, включаючи 

визначення комплексного економічного збитку або його 

складових. Наукове консультування по здійсненню   

відбудовних робіт. Техніко-економічне обґрунтування й 

експертиза проектів відновлення постраждалих об'єктів. 

Консультування по застосуванню заходів економічного 

характеру. 

Відновлення й 

реабілітації 

економіки 

потерпілих 

регіонів 

Здійснення повного комплексу відбудовних робіт. Реабілітація 

діяльності відновлених підприємств. Створення робочих місць. 

Реабілітація діяльності соціальних установ. 

Інформаційне 

забезпечення 

Забезпечення органів управління в НС повною, достовірною, 

об'єктивною й обґрунтованою інформацією. Надання 

інформації для персоналу, що брало участь у локалізації й 

ліквідації НС. Підтримка зв'язків з ЗМІ, надання інформації для 

громадськості поза зоною НС. 

 

У цілому система  економічного механізму забезпечення попередження 

НС і подолання їх наслідків може характеризуватися наступним комплексом 

ознак, що визначають її функціонування й особливості управління нею: 

- вертикальна цілісність, що означає єдиний орган управління при 

наявності відповідного кількості рівнів ієрархії, зміни в яких впливають на 

всю систему; 
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- горизонтальна цілісність, що представляє собою безліч компонентів, 

інтегрованих в одну систему при високому взаємозв'язку й 

взаємозумовленості даних компонентів; 

- неадитивність, що визначає спільне функціонування різнорідних 

взаємодіючих елементів, що надає системі нові властивості і якості; 

- емержентність незвідність, що характеризує, властивості окремих 

елементів до властивостей всієї системи в цілому, що обумовлює наявність 

нових агрегованих властивостей; 

- твердість, що визначає регламентацію зміни параметрів за заданий 

проміжок часу, вплив на функціонування системи об'єктивних законів і 

суб'єктивних думок; 

- надійність, що характеризує забезпечення безвідмовності дії системи 

управління в НС і   економічного механізму державного регулювання з 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків, довговічність 

- проектні значення параметрів у період запланованого часу, стійке 

фінансове й матеріально-технічне забезпечення; 

 - безпека, що означає можливість функціонування без нанесення 

шкоди населенню й персоналу що брати участь у локалізації й ліквідації НС; 

- невизначеність інформаційного забезпечення - імовірнісний характер 

стратегічних, тактичних, оперативних і локальних процесів, параметри яких 

впливають на досягнення цілей системи ; 

- взаємозв'язок із зовнішнім середовищем, що є відбиттям залежності 

від фінансування й матеріально-технічного забезпечення із зовнішніх 

джерел; 

- відкритість, що визначає залежність системи функціонування в НС від 

інших систем [ 138, с.75]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

3.1. Прогнозування розвитку економічного механізму публічного 

управління в надзвичайних ситуаціях 

 

 

Найважливішим аспектом забезпечення ефективного управління 

практично будь-якими об'єктами є наявність прогнозу на досить більшу 

перспективу. Відсутність обґрунтованого довгострокового погляду 

перетворює будь-яку, навіть саму інтенсивну діяльність у безглузду суєту й 

пошук витрати зусиль. І навпаки наявність обґрунтованого прогнозу 

привносить в управління стратегічний характер і дозволяє оптимізувати 

розподіл зусиль у часі й просторі [19, с 96 ]. 

Особливо високе значення прогнозування має в такій специфічній 

сфері як управління в НС, де від нього залежить не тільки оптимальність 

розподілу ресурсів, та можливість запобігання жертв серед населення й 

скорочення негативного впливу нещасть. У цьому зв'язку у сфері управління 

НС, прогнозуванню надавалася висока важливість практично завжди. 

Питання полягало лише в тому, які завдання при цьому вирішувалися, які 

методи використовувалися, і на якій базі це проводилося [20, с.123 ]. 

Так, особливе місце в системі публічного управління прогнозування 

наслідків НС придбало в 60-х роках, коли воно в якості обов'язкового 

елемента було введено в техніко-економічне обґрунтування проектів 

капітального будівництва великих об'єктів. 

Головним завданням таких прогнозів був прогноз прориву гребель і 

визначення зони затоплення відповідних територій. При цьому обов'язково 



102 
 

готувалася географічна карта, що дозволяло судити про те які саме об'єкти 

при цьому можуть постраждати. Технічними особливостями тих прогнозів 

служило те, що вони розроблялися на паперових носіях і робилися на 

одноваріантній основі. Що ще важливо, у них давалися тільки фізичні 

характеристики, а визначення економічних наслідків взагалі не проводилося. 

Зрозуміло, що якщо для 60-х рр. ці прогнози були прийнятні, то вже до 

80-х років вони, як методично, так і фактологічно безнадійно застаріли. 

Розвиток обчислювальної техніки висунув необхідність підходу до 

вирішення даних завдань на новому рівні. Встало питання створення 

моніторингових систем і математичного моделювання ситуаційних процесів. 

Це в тодішньому СРСР наприкінці 80-х обумовився початок другої 

хвилі робіт із прогнозування можливості виникнення й наслідків НС. Саме 

тоді вперше була поставлена мета розгляду в першу чергу наслідків 

економічного характеру. Ці роботи проводилися в централізованому порядку 

з ініціативи Ради Міністрів СРСР і входили в широкий комплекс робіт із 

загального вдосконалювання управління в НС. Спільне завдання в цьому 

випадку ставилось у вигляді необхідності розробки прогнозів по всіх 

потенційно небезпечних зонах і об'єктах країни під загальним 

найменуванням «Аларм». Дана програма передбачала прогнозування 

фізичної обстановки, чисельності жертв, економічного збитку й потреб 

спеціальних формувань і матеріальних засобів для надання допомоги[28]. 

Роботи відрізнялися більшим розмахом у високій комплексністю. Завдяки 

підтримці уряду були зосереджені зусилля великої кількості організацій 

(НДІ, міністерств і відомств, підрозділів Держкомітету по ЦО й НС, служб 

спостереження Міністерства геології, місцевих органів територіального 

управління й інших), що дозволило розробити по деяких небезпечних 

об'єктах не просто прогнози, але різноманітні моделі. В цілому програму 

внаслідок розпаду СРСР та важкої економічної кризи що пішла за ним 

завершити не вдалося. Подібні прогнози залишилися одиничними. 

Фактологічна інформація з них більше не обновлялася. 
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Будучи, безумовно, великим кроком вперед у порівнянні із прогнозами 

60- рр., дані моделі, проте не були позбавлені вузьких місць. Типовим 

недоліком подібних прогнозів з'явилося те, що вони були зроблені без 

визначення карт постраждалих регіонів, хоча до того моменту на ринку 

програмних продуктів вже були пакети програм з їхнього складання. Справа 

полягала в нестачі засобів. 

Знаковим фактом у розвитку прогнозних робіт, які можуть бути 

використані в управлінні НС, в оновленій Україні з'явилася розробка моделі 

функціонування великих міст, проведених в 1996-1997 рр. Дані прогнози 

будувалися на основі визначення ризиків у різних сферах життя агломерації: 

економіці; поведінці, соціумі, функціонування мегаполісу; медицині; екології 

[33, с. 99].  

У цілому участь настільки видних наукових установ дозволяє 

відзначити досить високий науковий рівень усіх проведених робіт. 

Наступний важливий етап в розвитку прогнозування в нашій країні можна 

датувати період  2004-2007 рр. Він пов'язаний із проведенням паспортизації 

потенційно небезпечних зон і об'єктів. Самі наслідки НС у цьому випадку не 

моделювалися, але була створена інформаційна база, яка дозволяє судити про 

можливості виникнення нещасть. Важливою позитивною стороною при 

цьому виявилося те, що дані паспорти мають офіційне значення, що дозволяє 

на офіційній основі користуватися ними для обґрунтування заходів щодо 

зниження небезпеки. 

Негативною стороною даної паспортизації з'явилася нерозв'язаність 

проблеми забезпечення доступності (або скоріше закритості) даної 

паспортної інформації. Вона захищена відповідними грифами й практично 

недоступна для наукових кадрів. Зрозуміло, можна привести досить вагомі 

причини того, що доступ до цих даних повинен бути обмеженим, але на 

практиці подібна обмеженість, на нашу думку, має більше мінусів чим 

плюсів. Вона перешкоджає не тільки проведенню прогнозних робіт, але й 

вирішенню багатьох оперативних питань. 
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В цілому, стосовно сучасного рівня прогнозування наслідків НС в 

регіонах України можна відзначити цілий ряд як позитивних, так і 

негативних сторін. До складу позитивних можна віднести те, що в регіонах 

(як видне із прикладу з паспортизацією) робота з виявлення потенційно 

небезпечних зон і об'єктів ведеться й використовується, причому 

систематично. 

Згідно існуючих вимог і порядку оформлення планів з НС, які повинні 

мати кожна організація країни, дані плани зобов'язано починати із прогнозу 

розвитку ризикової ситуації. Це визначає те, що де-юре всі організації країни 

систематично подібні прогнози становлять. Однак, фактичний аналіз того як 

дані прогнози виконуються показує, що картина далека від ідеальної. З 

позицій сучасних можливостей рівень цих прогнозів може бути 

охарактеризований як досить примітивний ряд, що має, істотні недоліки: 

- виконання прогнозів без використання можливостей обчислювальної 

техніки; 

- низький ступінь агрегування, відсутність деталізації інформації з 

постраждалих об'єктів; 

- одноваріантність прогнозів і неможливість розгляду альтернативних 

сценаріїв, у тому числі й залежно від зміни масштабів впливу; 

- відсутність деталізації видів потерпілих (високої, середньої, низкою 

ваги); 

- визначення суми збитку без розшифрування видів втрат і збитків; 

- відсутність карт зон нещастя й прилягаючих територій; 

- відсутність прогнозування потреб в медичних, пожежних і інших 

спеціальних формуваннях централізованого характеру; 

- відсутність математичного моделювання впливу НС на економічні 

процеси; 

- відсутня інтеграція в єдиний моніторинг, як, втім, відсутній і сам 

моніторинг; 
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- відсутній прогноз виникнення самих нещасть, імовірності настання 

НС. 

Тобто, можна відзначити, що дані прогнози виконані на рівні початку 

70-х років. Не використовуються сучасні інформаційні й технічні 

можливості. Не використовуються можливості наукових угод організацій. 

Хоча навіть у невеликих містах України такі можливості є. 

Таким чином, можна відзначити, що в цей час створилася ситуація 

потребуюча кардинальних змін з перекладу питань прогнозування нещасть і 

їх наслідків на якісно новий рівень [40]. 

- вибуття сільгоспугідь; 

- сукупний економічний збиток (прямі втрати, втрати від 

недовироблення, непрямі втрати, витрати на відновлення). 

У третьому блоці визначення потреб з локалізації й ліквідації НС 

здійснювалося прогнозування показників: 

- кількість рятувальних бригад; 

- кількість бригад швидкої медичної допомоги; 

- кількість бригад швидкої ветеринарної допомоги; 

- кількість медичних койко-місць; 

- потреби в медикаментах (укрупненим групам); 

- потреби в продуктах харчування ( за видами); 

- потреби в товарах першої необхідності ( за видами); 

- обсяг будівельних матеріалів ( за видами). 

Зміна вступних параметрів (дата, час доби, обсяг хвилі прориву) 

дозволяло одержувати прогноз на різноманітній основі. 

Удосконалення сучасного рівня прогнозування НС є комплексним 

процесом, який повинен здійснюватися за різними аспектами: 

організаційним, інформаційним, економічним і іншим. При цьому найбільш 

важливою ланкою подібного вдосконалення, що дозволяють у найкращій 

мірі погодити всі дані аспекти, є вдосконалення у сфері алгоритмізації [ 68]. 

На практиці саме наявність відповідних алгоритмів обумовлює формування 
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інформаційного забезпечення, взаємодії різних зацікавлених і 

приваблюваних органів, а також формування системи розрахунків між ними. 

Тому є сенс розглянути перспективи вдосконалення всієї комплексної 

системи прогнозування наслідків НС із позицій алгоритмізації. 

Виходячи з подібного підходу, насамперед, слід зазначити наявність 

широкого арсеналу методів математичного опису самих кризових явищ. Тут 

слід зазначити можливість застосування наступних чотирьох моделей: 

Режими із загостренням - параболічні функції й рівняння [43, с.117]. 

Їхнє дослідження, і особливо дослідження асимптот, дозволяє значною мірою 

визначити момент стабілізації криз і спрогнозувати заходу щодо локалізації 

кризових процесів. 

Тверда турбулентність - дослідження рідких катастрофічних подій у 

системах з складною поведінкою (рівняння Гінзбурга-Ландау) [77, с .207]. 

Суттю теорії твердої турбулентності є дослідження збурювання, яке не 

руйнує систему, але на довго залишає свій слід ( як приклад можна привести 

наслідки впливу тайфуну). Дослідження твердої турбулентності являє собою 

особливий інтерес оскільки дозволяє врахувати ступінь самоналаштування 

систем. Це змушує приділити даному процесу більш пильну увагу й 

звернутися до історичних даних, що стосуються вивчення даного питання. 

Історія виникнення проблеми твердої турбулентності пов'язана з 

розвитком авіації. На її початку, при польоті перших аеропланів стали 

виникати катастрофічні ситуації зриву літаків у штопор (пікірування із 

прокручуванням літака навколо своєї осі). Довгий час зрив у штопор 

приводив до катастроф. 

Парадоксально, але вихід був знайдений в тому, що льотчик повинен 

був повністю припинити управління літаком. Збалансованість літального 

апарата сама по собі дозволяла йому припинити обертання й пікірування. 

Завдяки цьому модель твердої турбулентності як не можна краще підходить 

до вводу, ввести до ладу опис самоналаштованих систем, яка і є ринкова 
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економіка. Управлінське втручання при цьому найчастіше лише ускладнює 

ситуацію.  

3) Циклічні ризики й системи з запізнюванням, що дозволяють вивчати 

взаємовплив процесів з різними темпами розвитку. Прикладом може служити 

вивчення чисельності популяції з складною віковою структурою, «модель 

паразит-хазяїн» [78] і т.д. Стосовно до економіки дані моделі дозволяють 

досліджувати циклічні кризи, обумовлені розбіжністю строків найвищої 

купівельної спроможності населення з піками виробничої активності . 

4) Самоорганізована критичність  - пошук універсальних нелінійних 

механізмів, що приводять до складної поведінки, що вимагає статистичного 

опису . 

Те, що в складі прогнозування наслідків НС стосується безпосередньо 

економічних питань, то особливо хотілося б підкреслити, що й тут арсенал 

методів досить широкий. Методи розроблені, справа в основному зводиться 

лише до їхнього творчого використання [82]. При цьому залежно від цілей 

одержання в прогнозах вихідної інформації можна рекомендувати 

застосування наступних з них: 

- вирішення систем матричних рівнянь ( для оптимального розподілу 

наявних ресурсів); 

- лінійне моделювання оптимального планування ( для визначення 

найбільших показників результатів виробництва); 

- лінійне моделювання завдань із двома змінними; 

- дослідження динамічних рядів і меж функцій ( для визначення 

найбільших потенційних обсягів виробництва й продажів); 

- диференціальне дослідження граничних величин в економіці ( для 

дослідження приросту результуючих показників залежно від приросту 

вхідних параметрів); 

- функції багатомірних змінних і багатомірні простору (для обліку 

взаємовпливу великої кількості факторів, причому особливий інтерес 

представляє дослідження нелінійних залежностей); 
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- використання моделі «золотого правила», що досліджує приростні 

показники; 

- багатокритеріальні моделі, на основі використання принципу по 

Парето ( для вибору найкращого вирішення з безлічі можливих рішень); 

- інтегральні моделі, що дозволяють визначати сукупний ефект  

- статистичні методи дослідження випадкових подій, що дозволяють 

дати цифрове значення можливості настання відповідних подій у варіативних 

умовах; 

- моделі нормального розподілу випадкових величин ( для 

прогнозування настання випадкових подій); 

- моделі статистичної обробки експертних оцінок ( для оцінки ступеня 

вірогідності думок фахівців) [101]. 

Особливе значення при цьому в розробці комплексних моделей 

поведінки регіональних соціально-економічних систем в умовах сучасного 

ринкового господарства відіграє використання багатокрітериальних моделей, 

моделювання на основі вирішення завдань із двома змінними, використання 

диференціальних методів і статистичних методів дослідження випадкових 

подій (Монте-Карло). 

Вирішення завдань із двома змінними за підсумками прогнозу самого 

факту виникнення НС дасть можливість на основі класичних 

макроекономічних моделей проілюструвати стан ринку цілих макрорегіонів. 

Практичний досвід у розробці подібних моделей є вже давно. Створені в 

Ташкентському Державному Університеті   ще в 1995 р. подібні моделі 

показали високий ступінь свого практичного використання при вирішенні 

завдань економічного характеру в період криз кінця 90-х років. 

Використання диференціальних методів дозволить аналізувати 

еластичності зміни результуючих показників у відповідь на відповідний 

вплив. Моделювання даної проблематики дозволить більш ефективно 

планувати результати прийнятих заходів залежно від обсягів виділення 

ресурсів. 
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Метод статистичних випробувань (Монте-Карло) дасть можливість 

оцінки випадкових величин і формалізованого опису невизначеності [107]. 

Це, крім вирішення інших завдань, дасть можливість статистичної оцінки 

вірогідності прогнозів. 

Видною проблемою використання даних методів може служити 

відсутність обґрунтованих баз даних. Це є реальною перешкодою 

моделювання багатьох процесів. Вихід з даної ситуації, на нашу думку, 

лежить у більш широкому використанні експертних методів. 

Однак, і від традиційних методів відмовлятися, звичайно не варто. 

Мова йде про систематичний аналіз стану потенційно небезпечних зон і 

об'єктів на основі їх реєстрації у кадастрі. Подібний кадастр служить 

основним документом, на основі якого плануються й застосовуються різні 

заходи превентивного характеру. Основними показниками кадастру 

потенційно небезпечних зон і об'єктів є: 

- географічне положення потенційне небезпечної зони або об'єкта; 

- вид НС; 

- потенційно можливий збиток ( у тому числі жертви серед населення); 

- рекомендовані заходи щодо зниження ступеня небезпеки НС; 

- розмір капітальних вкладень на проведення заходів щодо зниження 

ступеня небезпеки. 

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що в сучасних умовах треба 

рішучим чином відходити від методів прямого рахунку, які 

використовувалися 15-20 років тому. Замовники подібних прогнозів для 

цього із самого початку повинні вимагати досить високого рівня вихідної 

інформації, що відповідає сучасним науковим досягненням. А 

розроблювачам же, у свою чергу, слід ширше використовувати вже наявні 

наробітки з обліком їх корекції під відповідні конкретні умови. 

Досвід реалізації робіт із прогнозування можливості виникнення й 

наслідків НС показує, що будь-які прогнозні роботи, а особливо пов'язані з 
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математичним моделюванням, потребують серйозного наукового 

забезпечення. 

Прикладом подібного наукового забезпечення може служити 

розроблена під управлінням професора С.М. Флейшмана методика 

визначення зон затоплення при прориві гідротехнічних споруджень. Ця 

методика була розроблена в 70-х роках на основі залучення декількох НДІ, 

створення імітаційних моделей, великої кількості експериментів і визначення 

емпіричних формул ширини й довжини зони затоплення залежно від висоти 

хвиль прориву [122]. Саме ця методика була покладена в основу більшості 

прогнозів прориву гребель ГЕС колишнього СРСР, і саме вона в цей час 

прийнята в якості нормативної при розробці прогнозів у сучасній Україні. 

Особливо важливе значення наукове забезпечення питань 

прогнозування повинне мати місце в регіонах країни. Там воно повинне 

будуватися на попередньому здійсненні великого обсягу наукових праць, які 

до цього в регіонах взагалі не проводилися або проводилися обмежено. У 

їхнім числі слід зазначити: 

- розробку комплексу документів з організації економічної оцінки 

наслідків НС, а також   здійснення обліку й контролю над витратою засобів, 

що направляються на проведення заходів щодо запобігання й ліквідації НС; 

- організацію служб спостереження за розвитком потенційно 

небезпечних процесів і станом потенційно небезпечних об'єктів; 

- розробку схем розвитку й розміщення продуктивних сил регіонів з 

урахуванням створення дублюючих виробництв життєзабезпечення 

населення, а також дублюючих засобів комунікацій (транспортних, 

енергетичних, зв'язків); 

- проведення досліджень з аналізу можливостей автономного 

функціонування адміністративно-територіальних організацій; 

- організацію моніторингу міжрегіональних і зовнішньоторговельних 

балансів ( по видах продукції) з метою забезпечення управління поставками 

найбільш важливих ресурсів; 
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- розробка комплексу прогнозів наслідків НС на потенційно 

небезпечних об'єктах із прогнозуванням потреб у спеціальних формуваннях і 

обсягів засобів необхідних для ліквідації наслідків НС; 

- розробку стратегії імпортозаміщення продукції, особливо тих її видів, 

які входять у перелік продуктів харчування й товарів першої необхідності, 

використовуваних для життєзабезпечення постраждалого населення; 

- створення геоінформаційних систем адміністративно - територіальних 

формувань для оперативного картування територій і визначення зон нещасть 

[158]; 

- математичне моделювання міжгалузевих балансів з метою 

забезпечення оцінки комплексного економічного збитку, оптимізації 

виробництва й розподілу продукції у випадку виникнення НС. 

Здійснення даних заходів дозволить уточнити систему відносин, на 

основі якої дані прогнози будуть будуватися. Воно дасть можливість 

визначитися з видами небезпек, характером і обсягами втрат, а також із 

джерелами й обсягами засобів, які можуть бути використані для локалізації й 

подолання наслідків нещасть. 

Таким чином, важливим фактором успішного формування й 

функціонування економічного механізму публічного управління з  

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків є наявність 

прогнозів економічних наслідків НС. У країні ще в 80-х - початку 90-х рр. 

напрацьований досить ефективний комплекс методичних і наукових підходів 

у цьому аспекті діяльності. Був досвід проведення прогнозних робіт досить 

високого рівня. Однак, структурна криза 90-х рр. не дала цим починанням 

одержати достатній розвиток. Це обумовило те, що сучасні прогнози далекі 

від передового рівня й у цілому відповідають можливостям 70-х рр.[162, 

с.227]. Сучасний рівень розвитку обчислювальної техніки, розробки 

математичних алгоритмів і методів моделювання створюють умови для того, 

щоб підняти питання прогнозування можливості виникнення НС і їх 

економічних наслідків на принципово новий рівень. Прогнозування при 
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цьому може бути використане як основний елемент удосконалення всієї 

системи забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків. Воно 

спричинить створення інформаційних баз даних і послужить вирішенню 

безлічі інших питань наукового, адміністративного, фінансового й 

організаційного характеру. 

Розвиток прогнозування в справі забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків створить реальні можливості стратегічного 

управління й оптимізації всієї даної системи. 

 

 

 

3.2. Комплекс  заходів публічного управління щодо попередження 

надзвичайних ситуацій і подоланню їх наслідків   

 

 

Ефективне забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків в 

принципі може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо все коло 

здійснюваних у даному напрямку заходів буде носити комплексний характер. 

Важливим аспектом такої комплексності служить інтеграція економічних 

заходів із заходами фізичного характеру: інженерними, будівельними, 

агротехнічними і т.д. Тільки на цій основі можна добитися найбільшого 

синергетичного ефекту, тобто коли економічні заходи забезпечують 

проведення безпосереднє фізичних, а фізичні умови забезпечують 

можливість здійснення економічних. 

В цілому, при цьому величезна роль належить комплексу превентивних 

заходів, які можна підрозділити на наступні групи: 

- профілактичні - періодичні спостереження й оповіщення, спеціальні й 

детальні дослідження; 

- попереджуючі - проведення заходів, що перешкоджають зародженню 

й розвитку небезпечних процесів (регулювання стоку з території водозбірних 
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басейнів, терасування великих схилів, полосне й куртинне лісонасадження, 

засипання ярів, дотримання правил землекористування й агротехніки, 

використання автоматизованих систем попередження й зупинки небезпечних 

технологічних процесів) [208, с.179 ]; 

- захисні - будівництво споруджень, що локалізують поширення 

вражаючих факторів екстремальних явищ, обладнання облицьовування русла 

і закріплення дамбами, будівництво водовідводів і споруджень, що 

стабілізують русло, відвід поверхневих і дренажних вод від схилів і активних 

ярів, обладнання споруджень і доріг, сейсмостійке будівництво, обвалування 

сховищ ; 

- радикальні - переселення населення й перенос об'єктів з небезпечних 

зон ( зсуво-обвальних, селевих, яружних, заражених), а також ліквідація 

процесів, що їх породжують; 

- економічні - страхування ризиків, створення економічного механізму 

державного регулювання здійснення вкладень в економічну стійкість, 

створення резервів, створення системи компенсаційних виплат тощо; 

- соціальні - підвищення культури виробничої й інших видів діяльності, 

підвищення в прийнятті рішень щодо  статусу й значення місцевих 

співтовариств, розвиток екологічного мислення. 

Оскільки,  більшу актуальність являють собою всі види екстремальних 

явищ: природного, техногенного й екологічного характеру, для боротьби з 

ними необхідно розглянути наступні інженерно-технічні заходи: 

- екологічні: очисні спорудження; установки, вловлювачі шкідливі 

викиди; 

- техногенні: обваловані ємності ; 

- гідрологічні: противоселеві; берегоукріплювальні; 

- протиерозійні: організаційно-господарські; агротехнічні; 

 - лісомеліоративні; пастбі-щемеліоративні; гідротехнічні [209]. 

В зв'язку з тим, що найбільшу небезпеку для населення й господарства 

області представляють паводкові явища, головний акцент при створенні 
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обласної системи інженерно-технічного захисту необхідно зробити на 

будівництві комплексу берегоукріплювальних споруджень: 

- водозатримувальних, водопропускних, водо направляючих і 

стабілізуючих [212, с.167]. 

Так, у зрошуваній зоні при проведенні організаційно - господарських, 

агротехнічних і меліоративних заходів основна захисна функція буде 

належати гідротехнічним заходам; на богарних і поливних горних угіддях - 

організаційно-господарським і пасовище меліоративним; на інших - 

лісомеліоративним. 

Основою організаційно-господарських заходів є раціональне 

розміщення сільгоспугідь, що відповідають вимогам культур, природним 

умовам району, що забезпечують припинення подальшого розвитку ерозійно-

яружних процесів і пов'язаних з ними втрат господарства. 

У числі найбільш загальних заходів організаційно-господарського 

характеру при організації зрошуваних територій доцільні: безвідвальна 

оранка, дотримання технологій оброблення сільгоспкультур, особливо зерно-

люцернових сівозмін, застосування прогресивних методів поливу головним 

чином за рахунок забезпечення якісного проведення поливів з дотриманням 

строків, норм, без допущення розвитку ерозії ґрунтів. 

Для зрошуваних сільгоспугідь тут можна відзначити: основну оранку 

ґрунту перпендикулярного напрямку від шкідливих вітрів, зволожувальні 

поливи, оброблення сидератів на зелене добриво, збільшення доз 

мінеральних добрив, внесення органічних добрив після протиерозійних 

планувань, а також - залудіння заяруженої території багаторічними травами. 

Наступною, досить значною частиною протиерозійного комплексу 

повинні стати лісомеліоративні заходи, що полягають у створенні захисних 

лісових насаджень, які підвищують ефективність агротехнічних, 

пастбіщемеліоратівних і гідротехнічних заходів. 

Полезахисні лісосмуги необхідно закласти в районах підданій сильній 

вітрової ерозії. Закладка захисних насаджень уздовж дамб, на берегах і 
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укосах ярів повинна здійснюватися разом з комплексом гідротехнічних 

заходів щодо боротьби з яружною ерозією (засипання ярів, виполажування 

берегів, обладнання дамб і т.д.). 

Заходи щодо закріплення пісків у майбутньому повинні проводитися, 

насамперед, на піщаних масивах районів з активною вітровою діяльністю. 

Для цього найбільш перспективним заходом є посів чагарників. 

Невід'ємною частиною протиерозійних заходів є пастбіщемеліоративні 

заходи. При цьому для відновлення продуктивності пасовищ необхідно 

передбачити як поверхневе, так і корінне поліпшення пасовищ. 

У тих випадках, коли застосування лісомеліоративних, агротехнічних і 

організаційно-господарських заходів неможливо або не дає видного ефекту 

для боротьби із площинною ерозією доцільно використовувати комплекс 

заходів гідротехнічного характеру. Разом з іншими протиерозійними 

заходами, гідротехнічні дозволять значно знизити або повністю припинити 

ерозійні процеси. У їхнє число входять: будівництво споруджень, що 

сполучають, капітальне планування земель, засипання й виполажування ярів. 

Капітальні планування необхідно провести в місцях ліквідації наслідків 

просадних і, пов'язаних з ними, ерозійних процесів. Вони дозволять 

поліпшити існуючі зрошувані землі, зменшити більші ухили поверхні, 

припинити іригаційну ерозію. Крім того, капітальні планування мають 

побічний ефект, що дозволяє поліпшити використання сільськогосподарської 

техніки. 

 У сучасних умовах  арсенал засобів суттєво розширений. Є можливість 

перманентного космічного моніторингу завдяки використанню технологій 

GPS і ГЛАНАС вогнищ пожеж. Існують технічні й методичні можливості 

побудови електронних карт потенційно небезпечних зон, розвитку 

геоінформаційних систем (ГІС). 

Характеризуючи перспективи забезпечення попередження НС і 

подолання їх наслідків відносно нещасть екологічного характеру, слід 

особливо підкреслити ті з них, які намічені діючими програмними 
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документами соціально-економічного розвитку на період до 2021 р. При 

цьому, насамперед, слід орієнтуватися на проведення раціональної 

природоохоронної політики, що забезпечує екологічну безпеку регіону. 

Необхідно здійснити захід щодо ліквідації несанкціонованого 

складування й похованням побутових і промислових відходів. Передбачити 

реалізацію інвестиційних проектів по будівництву заводів з переробки 

твердо-побутових відходів за участю іноземних інвесторів . Орієнтуватися на 

будівництво комплексу з переробки відходів виробництва, відпрацьованих 

нафтопродуктів, золошлакових і шламових, металомістящих і токсичних 

відходів. 

Значна частина заходів повинна бути спрямована на забезпечення 

населення якісною питною водою, зниження забруднення поверхневих 

водних об'єктів шляхом будівництва й реконструкції очисних споруджень 

[105]. 

В цілому, більшість даних методів носять для нашої країни 

традиційний характер і стосуються здебільш оперативного аспекту 

забезпечення економічної стійкості. Світова ж практика протягом останніх 

сорока років до забезпечення стійкості значною мірою підходить із кілька 

інших концептуальних позицій. Вважаються обов'язковими інженерні заходи 

які треба підкріплювати заходами економічного характеру, переводячи 

систему економічної стійкості в область фінансових відносин . На Заході 

вважається, що найкращим видом забезпечення економічної стійкості є 

формування достатньо великих страхових фінансових фондів, використання 

яких може з лихвою покрити всі можливі, пов'язані з виникненням НС, 

витрати [106]. Такий підхід досить ефективно вписується в сучасне 

розуміння світових фінансових потоків, на основі яких розвинені країни 

забезпечують власний економічне зростання,  та зріст добробуту населення, 

інноваційність національних економік і т.д., концентруючи дані потоки у 

вигляді інвестиційних, пенсійних і страхових фондів у системі відповідних 

фінансових установ. При цьому в рамках світового ринку одночасно 



117 
 

вирішується цілий комплекс завдань, кожне з яких вносить істотний вклад у 

підвищення економічної стійкості країн, що відповідають глобальній 

економіці. У числі переваг такого підходу можна виділити наступні: 

- формування страхових фондів, які можуть бути використані в період 

виникнення НС; 

- забезпечення істотного припливу капіталу й позитивного сальдо - 

зовнішньоторговельного балансу на макро- рівні; 

- формування значних ресурсів, які можуть бути інвестовані в 

соціально-економічний розвиток, за відповідними проектами; 

-в країнах страхувальників формування в страховиків позитивного 

іміджу і забезпечення собі підтримки національних інтересів з їхнього боку 

[188]. 

Подібна особливість - формування й використання страхових фондів 

повинна використовуватися й для розвитку  економічного механізму 

державного регулювання з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків, при цьому орієнтуючись на розвиток світових тенденцій 

страхування  і використовуючи передовий світовий досвід. 

Стосовно до вищесказаного слід особливо підкреслити, що в нашій 

країні фундамент використання подібного досвіду значною мірою вже 

закладений. Так, в якості невід'ємної й складеної частини в пакет Документів 

про створення Всесвітньої торговельної організації з 1 січня 1995 р. ввійшла 

Угода про регулювання торгівлі послугами, яка в глобальному плані регулює 

цей процес. У грудні 1997 р. у рамках СОТ була підписана угода про 

лібералізацію ринку фінансових послуг, учасниками якого стали 102 

держави, у тому числі й Україна. Цей світовий ринок охоплює 38,0 трлн. дол. 

банківських кредитів, 18,0 трлн. дол. цінних паперів і 2,0 трлн. дол. 

страхових премій [192]. Таким чином, у сфері страхування наша країна 

одержала доступ практично до необмежених ресурсів . 

На цьому загальному тлі страхові ринки переживають бурхливе  

зростання і стосовно до розвитку   економічного механізму публічного 
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управління з  забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків слід 

очікувати нових можливостей. 

В цьому зв'язку слід підкреслити, що для сучасних економічних агентів 

відкривається цілий спектр можливостей у страхуванню своїх ризиків з 

урахуванням наявності загального глобального світового простору. 

Аргументами на користь подібної орієнтації можуть служити: 

- можливість значного політичного й економічного впливу з захисту 

українських економічних інтересів; 

- наявність достатніх засобів для покриття самих страхових ризиків; 

- відпрацьована система надання страхових послуг; 

- вигідні умови страхування, особливо в частині процентної політики 

страхових компаній (вище інфляційного рівня), доступності страхових 

виплат і розмірів страхового відшкодування; 

- висока надійність страхування [183 ]. 

При цьому особливо слід зазначити останній аргумент. В компаніях 

країн ОЕСР подібна надійність досягається досить ефективною системою 

перестрахування, яка дозволяє страховикам бути абсолютно впевними в 

одержанні страхових виплат, а також досить діючою системою фінансового 

контролю над діяльністю даних страхових компаній в їхніх країнах. 

Побічним ефектом залучення даних страхових компаній на 

вітчизняному регіональному ринку, безсумнівно, стане підняття рівня 

вітчизняних страховиків до європейських стандартів. З позицій же держави 

при цьому слід бути готовим до переорієнтації вітчизняної інституціональної 

бази на англосакський зразок. Що також позитивно позначиться на загальній 

економічній стійкості країни і її регіонів. 

Підводячи підсумок вищевикладеному, можна конкретизувати 

наступний висновок: сучасну регіональну систему забезпечення 

попередження НС і подолання їх наслідків доцільно будувати на 

концептуальному створенні умов, які споконвічно перешкоджали б 

виникненню й розвитку потенційно небезпечних процесів і явищ, а також 
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базувалися на такій системі відносин, яка б автоматично спрацьовувала на 

відшкодування виникаючого збитку. В цілому, при цьому величезна роль 

належить комплексу превентивних заходів: профілактичних; 

попереджуючих; захисних; радикальних; економічних і соціальних. В основу 

даного комплексу слід закласти сучасний прогресивний світовий досвід, 

особливо досягнення розвитку страхового ринку. В якості основного підходу 

для вітчизняних економічних агентів при цьому доцільно здійснювати 

страхування в закордонних страхових компаніях, для чого в цей час є всі 

політичні й економічні умови. 

Використання даних підходів дасть можливість націлити діючу 

систему забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків на 

превентирування ризиків НС, а також дозволить уникнути дублювання 

пошуку шляхів розвитку моделей регіональної стійкості в НС. Воно значно 

спростить інтеграцію вітчизняних систем попередження НС і подолання їх 

наслідків в аналогічну систему міжнародного рівня. 

Високий ступінь впливу НС на економіку сучасної України і її регіонів 

обумовлює ситуацію, коли до функціонування економічного механізму 

державного регулювання з попередження НС і подолання їх наслідків 

пред'являються досить серйозні вимоги по широкому колу завдань, у числі 

яких можна виділити наступні: 

- організація проведення великого комплексу наукових праць з 

прогнозування наслідків НС для економіки регіонів і країни в цілому; 

- вдосконалення структури економіки регіонів і країни цілому, з метою 

підвищення її стійкості перед НС; 

- створення й коректування нормативної бази функціонування 

економіки в період НС; 

- формування значного обсягу фінансових і матеріальних засобів для 

проведення всього комплексу мітігаційних заходів, у тому числі заходів 

превентивного характеру; 
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- забезпечення високої якості зберігання й доставки матеріальних 

резервів; 

- організація життєзабезпечення постраждалого населення; 

- ефективне матеріально-технічне забезпечення рятувальних і 

невідкладних аварійно-відбудовних робіт; 

- ефективна організація відбудовних робіт і економічної реабілітації 

постраждалих районів після НС; 

- фінансове й матеріально-технічне забезпечення комплексу 

превентивних заходів; 

- забезпечення міжнародного співробітництва із країнами СНД і 

країнами далекого зарубіжжя з питань економічної стійкості в НС; 

- забезпечення комплексу гуманітарних заходів щодо захисту 

вразливих верств населення, у тому числі на основі використання засобів 

вітчизняних і закордонних недержавних гуманітарних громадських 

організацій [145]. 

Недостатньо обґрунтовано рішення кожної із цих завдань із високим 

ступенем негативності може позначитися в період нещасть, та й у цілому при 

забезпеченні соціально-економічного розвитку України і її регіонів. 

Слід особливо підкреслити, що вирішення кожного без винятку даних 

завдань являє собою складний, комплексний процес, у ході якого виникає 

безліч суперечливих питань, що найчастіше не мають однозначної відповіді 

або ресурсів, що впираються в обмеженість. 

Виходячи саме з такої концепції необхідно відзначити наступні основні 

проблеми, характерні для сучасного рівня розвитку економічної стійкості в 

НС: 

- відсутність ринкового суб'єкта, що має безпосередні матеріальні 

інтереси у сфері забезпечення стійкості економіки в НС; 

-не досить глибоке розуміння самого поняття про економічний 

механізм державного регулювання з попередження НС і подолання їх 

наслідків; 
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- відомчість у вирішенні питань попередження НС і подолання їх 

наслідків; 

- низький ступінь збалансованості лідерства й системності в питаннях 

формування й функціонування системи попередження НС і подолання їх 

наслідків; 

- відсутність діючого комплексу державних регіональних програм 

удосконалення економічного механізму публічного управління з 

попередження НС і подолання їх наслідків; 

- низький ступінь залучення регіональних органів управління й 

місцевих ресурсів у вирішення питань економічної стійкості в НС; 

-низький рівень інформаційного забезпечення; 

-значне руйнування раніше створеної системи інженерного захисту й 

підготовки населення; 

- відносно низький ступінь інституціонального забезпечення 

функціонування економічного механізму попередження НС і подолання їх 

наслідків [208, с.405 ]; 

- низький ступінь міжнародного співробітництва на регіональному 

рівні; 

- практично повна відсутність суспільної діяльності у сфері 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків; 

- недостатня збалансованість діючого економічного механізму; 

- низький рівень креативності здійснюваної діяльності [133]. 

Успішне реагування суспільства на існуючі небезпеки, насамперед, 

залежить від системи державного регулювання, що забезпечує адекватні 

відповіді на виникаючі загрози. Формування подібної системи в нашій країні 

проходило в досить складних умовах соціальних і економічних перетворень 

кінця XX століття, і це обумовило ряд проблем, які перешкоджають зробити 

її   ефективно, що відповідає передовому світовому рівню. 

Специфіка реагування на НС полягає в тому, що у цій сфері об'єктивно 

відсутній ринковий суб'єкт, економічні інтереси якого прямо були б пов'язані 
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із забезпеченням економічної стійкості. Це ускладнює безпосереднє 

використання ринкових механізмів, тому єдиним гарантом тут може 

виступати тільки держава. У цих умовах базовою причиною всіх наявних 

недоліків може бути визнане ослаблення вертикалі влади, яке мало місце в 

90-х і яке привело в ті роки до практично повного згортання заходів, що 

здійснювалися тоді. 

Надії на поновлення комплексних робіт із забезпечення економічної 

стійкості в НС стали з'являтися тільки зараз, коли Україна з початком 2000-х 

років подолала свою системну кризу, зміцнила вертикаль влади й перейшла 

до нормального соціально-економічного розвитку на основі модернізаційної 

моделі. При цьому питання про владу є надзвичайно важливим, оскільки 

завдання стоїть таким чином, щоб охопити заходами всі регіони країни, які у 

виді відсутності економічного інтересу найчастіше намагаються ухилитися 

від їхнього здійснення. 

Причиною другої проблеми служить недостатньо повне розуміння 

структури й можливостей економічного механізму державного регулювання 

з попередження НС і подолання їх наслідків з боку органів управління. Дане 

нерозуміння носить значною мірою відомчий характер і було закладено ще 

наприкінці 80-х - початку 90-х рр. минулого століття, коли система 

реагування на НС у нашій країні тільки закладалася. Основним заходом того 

періоду з'явилося перетворення тодішнього Державного комітету з ЦО й НС 

у МНС. 

Саме на тій стадії перед знову створюваним відомством стало питання 

про визначення об'єкта діяльності. Тоді в силу закономірностей відомчості 

був вибраний шлях усілякого його звуження, а також проведений ряд інших 

заходів, які багато в чому спотворили розуміння компетенції даного органа, 

що не вдалося подолати й дотепер. 

Найбільше наочно це вилилося у прагнення обмежити число 

вирішуваних завдань. Лобіювалася участь формувань ДСНС у наданні 
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допомоги тільки у випадку НС мирного часу й відмова від участі в НС 

воєнного часу. Цей підхід де-юре й взяв гору. 

Тобто виникла ситуація, коли на практиці питання так чи інакше 

вирішувалося, але залишилася установка на більш вузький погляд на 

характер завдань, які вирішуються системою попередження НС і подолання 

їх наслідків. І це стосується не тільки й не стільки питання включення НС 

воєнного часу в компетенцію ДСНС, а в цілому всього кола завдань, які 

необхідно вирішувати для того, щоб перевести вітчизняний економічний 

механізм попередження НС і подолання їх наслідків на кардинально більш 

високий якісний рівень. 

Вузьке розуміння питань формування й функціонування економічного 

механізму державного регулювання з попередження НС і подолання їх 

наслідків у комбінації з відомчістю на ділі стають, може бути на перший 

погляд і непомітними, але фактично дуже серйозною перешкодою для того, 

щоб залучити до вирішення питань попередження НС і подолання їх 

наслідків всі управлінські структури країни, її макро- і мезоекономіку. На 

відміну від цього концептуальною особливістю даної роботи є спроба 

освітити економічний механізм державного регулювання з попередження НС 

і подолання їх наслідків, як комплексне поняття, що охоплює все суспільство 

з урахуванням комплексного проведення заходів економічного й наукового 

характеру більшим колом організацій, що не входять у систему ДСНС із 

метою досягнення синергетичного ефекту. 

По суті, позиція ДСНС є закономірною. Віддаючи всі сили вирішенню 

питань підготовки до дій у НС і самим цим діям у вигляді проведення 

невідкладних і оперативних заходів органічно не в змозі вирішувати завдання 

економічного характеру. Воно і його територіальні структури самі 

перебувають у положенні бюджето-отримувачив і, на ділі, не мають ніяких 

важелів впливу на економіку. А, не маючи даних важелів, змушено по 

можливості самоусуватися від питань формування економічного механізму 

державного регулювання [66]. 
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Найважливішою умовою стратегічного розвитку будь-якої великої 

системи є наявність довгострокової комплексної програми подібного 

розвитку. Без чіткого усвідомлення цілей розвитку, етапів і механізмів 

практично будь-яка діяльність втрачає свою усвідомленість і не приводить до 

кардинального вирішення наявних проблем. Це особливо характерно для 

вирішення таких складних питань як попередження НС і подолання їх 

наслідків нещастям, що коли раптово виникають, в оперативному порядку 

необхідно протиставляти широкий комплекс заходів щодо 

найрізноманітніших напрямків, залучаючи організації, що мають не тільки 

різну відомчу приналежність, але й методологію й порядок управління. Без 

заздалегідь розробленого документа розрахованого на значний строк, що має 

директивний характер, створити умови для того, щоб все це організоване й 

скоординовано діяло практично неможливо. 

Іншим аспектом проблеми використання програмно-цільового методу в 

стратегічному управлінні економічним механізмом публічного управління з 

попередження НС і подолання їх наслідків є недостатньо високий науковий 

рівень розробки подібних стратегічних програм. Особливо тих питань, які 

стосуються ефективності їх реалізації. 

Не можна не зупинитися й на певній критиці самого різноманітного 

підходу в розробці подібних державних цільових програм. Цінність даних 

програм багато в чому полягає в обов'язковості виконання прописаних у них 

положень. Такі програми покликані вносити елемент стабільності й 

протиставляти варіативності НС в системність і обов'язковість виконання 

завдань усіх ланок системи. Тільки на такій основі стає можливим не йти на 

приводу подій, а передбачати їх і змінювати в сприятливу сторону. 

Важливим фактором такого підходу є одноваріантність визначення мети й 

показників для забезпечення її досягнення. У випадку ж багатоваріантності 

сам зміст цілепокладання багато в чому губиться. Створюється ситуація, 

коли не система диктує сценарій розвитку подій, а події кудись ведуть 

систему. 
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Іншим важливим заходом щодо інформаційного забезпечення процесу 

управління в НС і діяльності економічного механізму публічного управління 

з попередження НС і подолання їх наслідків служила система моніторингу 

розвитку й розміщення продуктивних сил у регіонах країни. Схеми розвитку 

й розміщення продуктивних сил, які були основою для планування 

соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно- 

територіальних систем. 

Однак, уже в ті роки даної інформації було недостатньо для 

ефективного функціонування системи попередження НС і подолання їх 

наслідків із двох причин: занадто низький рівень сегрегації даних, які 

складалися в цілому у адміністративних районах; закритість інформації 

економічного характеру, особливо в абсолютних показниках. І це 

відбувалося тоді, коли для прийняття рішень потрібні були дані по кожному 

населеному пункту й по кожному економічному й соціальному об'єкту. 

Виправданням такого стану справ служило слабке поширення 

обчислювальної техніки, без якої значний обсяг робіт з систематичного  

моніторингу всієї необхідної для ефективної діяльності економічного 

механізму попередження НС і подолання їх наслідків був досить скрутний. 

Величезним недоліком у сфері інформаційного забезпечення довгий 

час служила відсутність системи звітної документації про нещастя. Відомості 

надавалися у вільній формі, що не дозволяло судити про їхню 

обґрунтованість і коректність, не було можливості для порівняння з 

наявними контрольними даними. Навіть проведення незалежних експертиз 

по оцінці наслідків НС не давало повних і об'єктивних даних, оскільки єдиної 

визнаної методики визначення комплексного економічного збитку не 

існувало. Кожна з великої кількості наявних методик мала свою специфіку й 

одержувані при їхнім використанні дані у величезній мірі відрізнялися один 

від одного. Видну роль у подоланні даних недоліків зіграло прийняття для 

використання в 2004 р. Єдиної міжвідомчої методики оцінки збитку від 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного й терористичного 
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характеру, а також класифікації й обліку надзвичайних ситуацій . Дана 

методика ухвалювалася в комплекті з формами надання інформації зі НС і є 

безумовним кроком у порівнянні з існуючим станом справ [61]. Однак і вона, 

маючи яскраво виражений відомчий характер, не позбавлена недоліків: 

нечіткий склад показників, можливість повторного рахунку й тощо. 

На відміну від цього, у передових закордонних країнах питанню 

інформаційного забезпечення завжди приділялася першорядна увага [71]. 

Наприклад, наприкінці 70-х - початку 80-х рр. у США було організовано 

п'ять інформаційних центрів, що забезпечують управління в НС, як даними 

про протікання потенційно небезпечних процесів, так і відомостями про 

наявні ресурси, які можуть бути використані для локалізації й ліквідації НС. 

В нашій країні дані питання стали підніматися лише в самому кінці 80-

х рр., коли вітчизняна економіка стала насичуватися обчислювальною 

технікою й одержала старт поширення інформаційних технологій. Саме тоді, 

у країні почалося створення моніторингових систем, а також програм 

прогнозування економічних наслідків НС у потенційно небезпечних зонах і 

на потенційно небезпечних об'єктах. 

На цьому етапі проведені роботи виявили ще одну досить специфічну 

проблему інформаційного забезпечення управління в НС - небажання 

управлінців адміністративно-територіальних центрів і підприємств надавати 

необхідну інформацію [72].  

Систему, яка б дозволила подолати дані недоліки, встигнути створити 

так і не вдалося. Крах СРСР обумовив кардинальну трансформацію всього 

економічного й соціального життя України, яке створило багато в чому 

зовсім нові умови, у яких зараз потрібно вирішувати, як вищезгадані 

традиційні проблеми, що так і ті що знову виникли, по-новому. 

В цілому виходить ситуація, коли вітчизняна інформаційна 

обмеженість приводить до негативного ефекту. На відміну від цього в 

передових країнах адекватне інформаційне забезпечення дозволяє добитися 

підвищення ефективності практично всіх проведених заходів. 
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Зрозуміло, що дана проблема не має однозначного дозволу. Дозування 

інформації потребує ретельного пророблення й офіційної обґрунтованості. 

Шляхом реалізації даних принципів може стати створення спеціалізованих 

експертних рад з урахуванням залучення в них найбільш знаючих і 

авторитетних представників суспільства. Створення таких рад має особливу 

актуальність у регіонах країни. Будучи наближеними до місць реально 

існуючих загроз і будучи добре відомі місцевому співтовариству, члени 

даних структур зможуть щонайкраще визначити ступінь надання інформації 

забезпечити інформування всіх зацікавлених осіб з питань, що виникають. 

Ще одним негативним висновком, який дозволяє виявити 

неприпустимо високий рівень деградації системи інженерного захисту 

території країни є лісові пожежі. . Історично пожежі завжди були одним з 

найбільш актуальних нещасть України. Це визначило те, що в країні не могла 

не народитися система протидії цим нещастям..  

Видною особливістю сучасних управління й економіки служить їхній 

розвиток під впливом глобалізаційних процесів. Це у великій мірі ставиться 

й до розвитку економічного механізму в НС. По суті більшість стратегічних 

напрямків розвитку й основних заходів, які вже здійснені або які має бути 

здійснити продиктовані світовим досвідом, і тими процесами, які 

реалізуються в передових країнах. Сучасна українська система попередження 

НС і подолання їх наслідків формується при активній міжнародній 

консультативній допомозі з боку, насамперед, американських фахівців. 

Однак, даний консалтинг реалізується, як правило, на державному рівні й 

доходить до регіональних структур уже в трансформованому виді, 

пройшовши через призму державних органів управління в НС [74, с.100]. У 

той же час, у регіонах країни є значна необхідність ознайомлення з 

передовим досвідом з безпосередніх джерел, обміну інформацією, а іноді й 

прямого одержання матеріальної допомоги. 

Вирішити дану проблеми можливо завдяки налагодженню прямого 

співробітництва із профільними організаціями закордонних країн. Як показує 
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практика, велике значення тут має, як ми вже відзначали вище, діяльність 

неурядових громадських організацій. Дуже часто саме ці структури можуть 

щонайкраще вирішити ті завдання, які важко вирішувати державним 

структурам. Організації ООН воліють мати справи з недержавними 

установами. Шляхом дозволу даної проблеми може служити створення в 

регіонах комплексу неурядових організацій, які будуть покликано 

забезпечити одержання міжнародної допомоги. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дослідженні запропоновано розв’язання актуального для науки 

державного управління завдання щодо обґрунтування теоретичних засад та 

розробку практичних рекомендацій    вдосконалення економічного механізму  

публічного управління в умовах  виникнення надзвичайних ситуацій. 

1. Окреслено,  на основі проведеного аналізу, систему публічного 

управління з попередження надзвичайних ситуацій та визначено комплекс  

заходів державного регулювання відносно попередження надзвичайних 

ситуацій і подоланню їх наслідків що забезпечує концептуальне 

обгрунтування регіонального економічного механізму попередження НС і 

подолання їх наслідків, та дозволяє забезпечувати моніторинг, превентивне 

планування заходів, прогнозування надзвичайних ситуацій, економічну 

оцінку сукупного збитку на основі інструментів регулювання процесів 

локалізації стихії, відновлення і повної реабілітації територій після 

катастроф.  

2. Визначено сучасні перспективи економічного механізму 

публічного управління в умовах надзвичайних ситуаціях. Обґрунтовано 

методику визначення сукупного економічного збитку, що дозволяє 

забезпечити оцінку наслідків НС у комплексу підсистем регіональної 

економіки, на всіх стадіях функціонування економічного механізму 

державного регулювання з  попередження НС і подолання їх наслідків, та 

включає  проведення невідкладних робіт і повне відновлення постраждалих 

локальних господарських суб'єктів, а також повну реабілітацію після 

виникнення НЗ, адаптована для створення інформаційно-довідкової системи 

з управління в НС. Тому важливим чинником успішного формування і 

функціонування   економічного механізму державного регулювання з 

забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків є наявність 

прогнозів економічних наслідків . 
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3. Здійснено оцінку державного регулювання при взаємодії органів 

влади, бізнесу й громадських організацій в системі захисту від надзвичайних 

ситуацій. Визначено, що найважливішим аспектом діяльності органів 

управління в НС є проведення комплексу робіт по ліквідації наслідків 

екстремальних явищ. Проте, така організація носить дуже конфліктний 

характер і не може бути ефективно здійснена без відповідного планування, 

яке, у свою чергу, здійснюватиметься в умовах високої міри ентропії і 

лобіювання різних інтересів. Тому вибір об'єктів надання державної 

допомоги з позицій органів державного управління (регіонального рівня) 

повинен здійснюватися на основі наступних груп критеріїв: вага 

економічного становища; економічна значимість підприємства для 

соціально-економічного розвитку регіону, наявність власних резервів 

підприємства; відповідність технології підприємства і його продукції 

світовому рівню; затребуваність продукції підприємства; ефективність 

інвестицій у санацію постраждалого підприємства; наявність недержавних 

джерел фінансування санації постраждалого підприємства. 

4. Обгрунтувано комплекс  заходів державного регулювання щодо 

попередження надзвичайних ситуацій і подоланню їх наслідків на основі 

оцінки тенденції зростання негативного впливу НС на економіку України і її 

регіонів, та імперативи і пріоритети модернізації регіональної системи 

попередження і подолання наслідків надзвичайних ситуацій, що 

забезпечують зростання її ефективності на основі розвитку інтеграційних 

процесів, а також активізації діяльності структур бізнесу і місцевого 

співтовариства. 
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