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ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КЕРІВНИМ  

ПЕРСОНАЛОМ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
  

Стаття присвячена актуальній проблемі, оскільки принципи управ-
ління персоналом визначають головний зміст наукової і практичної діяль-
ності у сфері служби цивільного захисту, а методи управління керівним 
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персоналом представляють собою засоби і прийоми впливу на керівників 
з метою досягнення поставлених в Україні цілей щодо реформування і 
модернізації служби цивільного захисту. У статті аналізуються різномані-
тні підходи багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів до визначення зага-
льних і специфічних принципів управління керівним персоналом, їх ви-
значення і класифікації, розкривається сутність основних методів управ-
ління керівним персоналом служби цивільного захисту.  

Ключові слова: управління, керівний персонал, служба цивільного 
захисту України. 

 
Актуальність проблеми. Спеціально уповноважений центра-

льний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесені пи-
тання цивільного захисту, є одним з найважливіших механізмів дер-

жавного управління у сфері цивільного захисту. Задіяний в питаннях 

забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних подій 
техногенного і природного характеру керівний персонал забезпечує 

виконання завдань, функцій і повноважень органів державної влади. 
Саме тому у сфері цивільного захисту питанням вироблення і реалі-

зації принципів і методів управління надається важливе значення.  
Аналіз останніх досягнень та публікацій.Проблему принци-

пів і методів управління персоналом досліджували такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як Т. Ю. Базаров, Б.А. Єрьомін, А.П. Єгоршин, 

Н. Р. Нижник, Ю. Г. Одєгов, О. Ю. Оболенський, О.І. Турчинов, 
Г. В. Щокін та інші [1-10].  

Управління персоналом здійснюється на підставі основополо-
жних принципів. Принципи у сфері управління персоналом – це ос-

новні, вихідні положення, що визначають головний зміст наукової і 

практичної діяльності в цій сфері, включаючи побудову системи 
управління персоналом, механізми її функціонування, організаційну 

культуру [6, с. 285]. У науковій і навчальній літературі існують різні 
підходи до визначення принципів управління персоналом. 

А. М. Аверін і А.Я. Кібанов виділяють наступні принципи управлін-
ня персоналом:  

 автономність – відносна самостійність різних ланок управ-
ління персоналом;  

 адаптивність – гнучкість і пристосування управління персо-

налом до умов, що постійно змінюються;  

 винагорода персоналу за результатами праці;  

 ієрархічність – взаємодія між ланками управління персона-
лом на різних рівнях управління;  

 колегіальність – взаємодія співробітників служби управлін-
ня персоналом;  
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 комплексність – врахування чинників, які впливають на 

управління персоналом;  

 концентрація – ліквідація дублювання і концентрація в 

управлінні персоналом на вирішення поставлених перед організаці-

єю завдань;  

 багатоаспектність – використання різноманітних каналів в 

управлінні персоналом: адміністративного, правового та ін.;  

 науковість – використання в управлінні персоналом науко-

вих результатів;  

 оперативність – своєчасне прийняття рішень;  

 оптимальність – багатоваріантність і вибір найбільш опти-

мального варіанту;  

 перспективність – врахування перспективи розвитку організації;  

 плановість – планування роботи з персоналом;  

 добір і розстановка кадрів – відповідність працівників їх 

кваліфікації і здібностям, потребам та інтересам організації;  

 наступність – наявність спільної основи при вдосконаленні 

системи управління персоналом;  

 ротація – вміння виконувати функції інших працівників;  

 узгодженість – погоджені взаємовідносини між ланками 

управління персоналом;  

 спеціалізація – розподіл праці між керівниками, спеціаліста-

ми і службовцями;  

 стійкість системи управління персоналом;  

 економічність – ефективна організація і зниження затрат на 

управління персоналом [1, с. 18-20; 3, с. 32-35].  

На думку Ю. Г. Одєгова, принципи роботи з персоналом мож-

на розподілити на загальні принципи і принципи організації роботи з 

персоналом. До загальних принципів він відносить наступні: ефек-

тивність, прогресивність, перспективність, комплексність, оператив-

ність, оптимальність, простота, науковість, ієрархічність, автоном-

ність, узгодженість, стійкість, багатоаспектність, плановість, винаго-

рода, добір і розстановка, ефективна зайнятість, ротація, а до прин-

ципів організації роботи з персоналом: оптимальне співвідношення 

управлінської орієнтації, концентрація, спеціалізація, паралельність, 

адаптивність (гнучкість), наступність, неперервність, ритмічність, 

технологічна єдність, комфортність, колегіальність в управлінні [6, 

с. 286-289].  

Г. В. Щокін вважає, що ключовим в управлінні персоналом яв-

ляється принцип добору і розстановки кадрів за їх особистісними і 
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діловими якостями. Являючись наріжним каменем кадрової політи-

ки, він передбачає:  

 наступність кадрів на основі систематичного добору і підго-

товки нових працівників;  

 забезпечення умов для постійного підвищення ділової ква-

ліфікації кадрів;  

 чітке визначення прав, обов'язків і відповідальності кожного 

працівника;  

 поєднання досвідчених працівників з молодими кадрами;  

 забезпечення умов для професійного і посадового просуван-

ня кадрів на підставі обгрунтованих критеріїв оцінки їх діяльності та 

особистих якостей;  

 поєднання довіри до кадрів з перевіркою виконання [10, 

с. 20].  

Відомий російський вчений А.І. Турчинов вказує на те, що від 

персоналу потрібно не лише інтуїтивне знання принципів, а й науко-

ве уявлення про їх систему, класифікацію, механізм використання. 

Він також виділяє групи принципів, котрі умовно можна розділити 

на загальні і специфічні, що визначає їх особливу роль в управлінні 

персоналом органів державної влади. Серед загальних принципів 

управління персоналом він виділяє, перш за все, принципи: розподі-

лу праці, дисципліни, професіоналізму і компетентності, узгодже-

ність особистих і суспільних інтересів, справедливості і рівності, 

стійкості складу персоналу, єдності персоналу, його адаптації до но-

вих умов діяльності та ефективності роботи персоналу. Поряд із за-

гальними принципами, на його думку, слід розглядати специфічні 

принципи управління персоналом, в яких відображається підхід до 

тієї частини персоналу, котра складає ядро будь-якого органу держа-

вної влади, яким і є кадри державної служби. До принципів роботи з 

кадрами відносяться наступні відбору кадрів, планування, ротації 

кадрів, конкурентності, стимулювання, виховання. Вказані принципи 

у значній мірі доповнюють загальні правила та підходи до роботи з 

персоналом державної служби [8, с. 30-38]. В. В. Черепанов вважає, 

що в основу кадрового управління мають бути покладені такі прин-

ципи, як відбір кадрів за діловими, професійними критеріями, за мо-

ральними якостями, на основі всебічної і неупередженої оцінки, від-

критість і гласність у вирішенні всіх кадрових питань із урахуванням 

суспільної думки, поєднання оновлення кадрів з їх наступністю 

(спадковістю) [9, с. 48].  
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Мета. Що стосується принципів роботи з керівним персоналом 

служби цивільного захисту України, то, на наш погляд, у цій сфері 

може бути використано велику кількість різноманітних, вироблених 

наукою управління персоналом принципів, користуючись якими ке-

рівники у сфері цивільного захисту покликані успішно й ефективно 

виконувати покладені на них функціональні обов'язки, створювати у 

своїх колективах ділову, творчу обстановку і добрий морально - 

психологічний клімат, які б дозволяли вирішувати поставлені перед 

тим чи іншим органом або підрозділом завдання.  

Виклад основного матеріалу. На думку автора, до загальних 

принципів роботи з керівним персоналом служби цивільного захисту 

слід віднести наступні (табл. 1).  

Таблиця 1  
Загальні принципи роботи з керівним персоналом  

служби цивільного захисту 
Назва 

принципу  
Зміст принципу  

Науковість  

Розробка і реалізація заходів по управлінню керівним 
персоналом служби цивільного захисту має базувати-

ся на наукових результатах у галузі управління циві-
льним захистом і з урахуванням постійних змін суспі-
льного розвитку.  

Комплексність  

Формування системи управління керівним персона-
лом служби цивільного захисту має здійснюватись із 
урахуванням всіх чинників, які впливають на управ-
ління керівним персоналом, і охоплювати всі сфери 
(етапи) роботи з персоналом.  

Системність  

Формування системи управління керівним персона-
лом має базуватись на узгодженій взаємодії між окре-
мими ланками управління керівним персоналом і від-
носній самостійності різних ланок управління керів-
ним персоналом, розподілі праці між керівниками і 
використанні різноманітних джерел або (каналів) в 
управлінні персоналом (адміністративного, економіч-
ного, правового та ін.).  

Професіоналізм  

Означає, що керівний персонал повинен мати, відпові-
дно до вимог посади, високий рівень знань, компетент-
ність, необхідний рівень підготовки, досвід, організа-
торські і керівні здібності, творчий підхід і здатність 
виконувати професійні завдання на високому рівні.  

Ефективність  

Передбачає найбільш ефективну економічну організа-
цію управління керівним персоналом, підвищення 
ефективності й результативності в діяльності керівни-
ків при зниженні затрат на управління.  
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Продовження таблиці 1 

Перспективність  

Означає, що формування системи управління керів-

ним персоналом служби цивільного захисту має здій-

снюватись із урахуванням перспективи розвитку тієї 

чи іншої організації у сфері цивільного захисту.  

Ієрархічність  

Відображає розподіл повноважень керівників, відно-

шення влади і підлеглих, цілей діяльності за рівнями 

управління, ієрархічну взаємодію між різними ланка-

ми управління на різних рівнях управління.  

Плановість  

Управління керівним персоналом має здійснюватися 

на основі планування роботи з персоналом, планового 

підходу до використання кадрів з максимальною ефе-

ктивністю.  

 

Поряд із загальними принципами управління керівним персо-

налом існує і ряд специфічних принципів. До них слід віднести на-

ступні принципи (табл. 2).  

Таблиця 2  

Специфічні принципи організації роботи  

з керівним персоналом служби цивільного захисту 

Назва принципу  Зміст принципу  

Відбору 

і розстановки  

кадрів  

Відповідність керівників їх кваліфікації і здібностям, 

потребам, інтересам і завданням служби цивільного 

захисту.  

Ротації  

керівних кадрів  

Вміння виконувати функції інших керівників, пла-

номірна зміна керівників по вертикалі і горизонталі.  

Винагороди 

(стимулювання, 

мотивації)  

Відповідність оплати праці обсягу і складності вико-

нуваних керівниками завдань, поєднання стимулів і 

відповідальності, застосування мотиваційних чинни-

ків, що сприяють підвищенню ефективності діяльно-

сті керівників.  

Формування  

і підготовки  

резерву керівних 

кадрів  

Відбір кандидатів до кадрового резерву на конкурент-

ній основі із урахуванням ступеня їх відповідності, пі-

дготовка на конкретну керівну посаду за індивідуаль-

ним планом роботи, оцінка за результатами роботи.  

Наступності  

Поєднання роботи щодо оновлення кадрового потен-

ціалу, омолодження керівних кадрів і використання 

досвідчених керівників, що дозволяє забезпечити на-

ступність у діяльності керівного персоналу.  

Конкурентності  

Передбачає як призначення на керівні посади за кон-

курсною системою відбору, так і створення необхід-

них умов для прояву творчих і організаторських зді-

бностей при виконанні службових обов'язків.  
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Продовження таблиці 2 

Виховання  

Передбачає формування у керівних кадрів почуття 

патріотизму, відданості конституційному устрою 

держави і відповідальності за виконання вимог при-

йнятих законодавчо - нормативних документів та 

службових обов'язків.  

Оцінка 
 й атестація  

керівного 

 персоналу  

Визначення знань, вмінь і навичок, необхідних для 
роботи на конкретній керівній посаді за допомогою 

визначених критеріїв, оцінка результатів діяльності.  

 

Поряд з принципами роботи з керівним персоналом служби 

цивільного захисту широко використовуються методи управління. 

Методи управління керівним персоналом є різноманітними, предста-

вляють собою засоби і прийоми впливу на керівників з метою досяг-

нення певної цілі.  

До методів управління персоналом у науковій літературі (8, с 

.20-21; с. 38-40) найчастіше відносять наступні п'ять методів: адміні-

стративні, правові, економічні, соціально - психологічні і морально - 

етичні.  

Деякі автори виділяють соціологічні, ідеологічні методи 

управління персоналом [6, с. 297; 2, с. 580].  

Г. В. Щокін методи управління кадрами підрозділяє на три ос-

новні групи: економічні, організаційно - розпорядчі і соціально -

психологічні [10, с. 18].  

Ю. Г. Одєгов класифікує методи управління персоналом орга-

нізації за ознаками відповідно до певних критеріїв класифікації [6 , с. 

293].  

Відповідно до розроблених ним критеріїв класифікації за озна-

ками методи управління керівним персоналом державної служби 

можна класифікувати наступним чином (табл. 3).  

Адміністративні методи – це методи, спрямовані на прийняття 

ефективних управлінських рішень, підтримку керівним персоналом 

служби цивільного захисту виконавчої дисципліни, порядку, матері-

альної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності, за до-

помогою яких реалізуються різні адміністративні заходи впливу на 

керівний персонал і санкції щодо нього за невиконання встановлено-

го порядку та які здійснюються на основі правових положень і норм.  

Організаційно - розпорядчі методи базуються на використанні 

встановлених організаційних зв'язків, кадрових рішень, резолюцій, 

наказів, розпоряджень, вказівок, інструкцій, контролю за їх виконан-

ням і є методами організаційного і розпорядчого впливу.  
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Таблиця 3  

Методи управління керівним персоналом служби цивільного захисту 
№ 

з/п  

Критерії  

класифікації  
Склад методів за ознаками  

1  За змістом  
Планування, аналіз, діяльність по 

управлінню кадрами.  

2  За характером впливу  
Прямий, непрямий, безпосередній 

вплив.  

3  
За масштабом викори-

стання  
Загальні і специфічні.  

4  
За джерелом управлін-

ської дії  

Централізований і децентралізований 

вплив.  

5  
За рівнем органу дер-

жавної влади  

Центральний, регіональний, місцевий 

рівень, рівень структурного підрозділу 
(управління, відділ).  

6  За терміном дії  
Довгострокові, середньострокові, опе-
ративні.  

7  За типом впливу  

Прямий вплив (указ, постанова, наказ, 
розпорядження, інструкція); вплив, що 

здійснюється шляхом постановки за-

вдань.  

8  
За засобом вироблення 

впливу  
Одноосібні, колективні.  

9  
За організаційними 

особливостями впливу  
Профілактичні, запобіжні, стимулюючі.  

 

На наш погляд, методи управління персоналом служби цивіль-

ного захисту можна класифікувати таким чином (Рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 − Методи управління керівним персоналом  

служби цивільного захисту 

 

Правові методи базуються на регулюванні норм права, встано-

влених для служби цивільного захисту, є важливим інструментом 

формування у керівного персоналу служби правової свідомості,  

 

Соціально-

психологічні 

Методи управління керівним персо-

налом служби цивільного захисту 

 

Адміністра-

тивні 

 

Організацій-

но-розпорядчі 

 

Правові 

 

Економічні 



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2009. Вип.6 
 

 138 

правової відповідальності і правової культури, їх необхідно постійно 

застосовувати під час керівної діяльності; вони є імперативними 

(обов'язковими для виконання), диспозитивними (передбачають, що 

можна керівникові робити і чого не можна), є рекомендаційними 

(вказують, як потрібно вести себе керівникові відповідно до норм 

права в тій чи іншій ситуації) і заохочувальними (сприяють заохо-

ченню керівників, що творчо керуються нормами права).  

Економічні методи стимулюють і підвищують мотивацію кері-

вного персоналу, сприяють підвищенню його матеріальної зацікав-

леності, підвищенню ефективності і результативності його роботи, 

передбачають підвищення заробітної плати залежно від якості і 

складності виконуваної роботи, виплату премій, надання різноманіт-

них пільг і заохочень, що витікають зі специфіки виконання керівни-

ками своїх службових обов'язків, позитивно впливають на результат 

діяльності кожного керівника.  

Соціально - психологічні методи управління керівним персо-

налом представляють собою конкретні засоби впливу на формування 

і розвиток керівника, його свідомість і поведінку, підрозділяються, у 

свою чергу, на соціальні (які використовуються для управління від-

носинами в колективах і між ними) і психологічні (що регулюють 

поведінку кожного керівника), формують у керівного персоналу тво-

рче відношення до виконання службових обов'язків, ініціативу і пра-

цьовитість, створюють умови для розвитку особистості, сприяють 

поєднанню особистих і колективних інтересів при переважанні інте-

ресів держави і органів державної влади.  

Морально - етичні методи є засобом морального регулювання 

поведінки керівного персоналу, його відносин з підлеглими і вищи-

ми керівниками, передбачають відповідність моральним нормам, ви-

значають поведінку керівника в тій чи іншій ситуації, за певних слу-

жбових обставин, формують у керівного персоналу служби цивіль-

ного захисту моральну свідомість, націлюють його на доброчесну 

поведінку.  

Крім того, в роботі з керівним персоналом можуть бути вико-

ристані такі методи: метод інтерв'ювання, співбесіди, з метою отри-

мання інформації, необхідної для аналізу управлінської діяльності; 

метод використання анкет, тестування; метод активного (прямого) 

спостереження; графологічні методи визначення здібностей керівни-

ка (за почерком) та інші [ 6, с. 313-315].  

Залежно від характеру впливу на людину взагалі виділяють: 

методи стимулювання, методи інформування, методи переконання і 

методи (адміністративного) примусового впливу [6, с. 303-304]. Вка-
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зані методи можуть бути використані і у процесі управління керів-

ним персоналом служби цивільного захисту. У практиці управління 

всі перераховані методи використовуються в комплексі, але, залежно 

від конкретної ситуації, певних умов, ті чи інші методи можуть мати 

більш пріоритетне значення. Головне, щоб керівний персонал служ-

би використовував у своїй роботі саме ті методи, які дадуть найбі-

льший ефект і результативність в діяльності.  

Методи управління керівним персоналом мають використову-

ватися комплексно, взаємно доповнюючи один одного, створюючи 

єдину цілісну систему. З метою вдосконалення системи методів 

управління керівним персоналом служби цивільного захисту слід 

здійснити заходи щодо: вдосконалення організаційної структури, 

створення служб управління персоналом, вдосконалення методів 

морального і матеріального стимулювання тощо.  

Висновки. Таким чином, принципи і методи управління ви-

ступають як важливі чинники підвищення ефективності роботи кері-

вного персоналу служби цивільного захисту, спираючись на які ви-

сокопрофесійні, талановиті і досвідчені керівні кадри у змозі досягти 

успіхів у процесі управлінській діяльності. Класифікація принципів 

управління керівним персоналом служби на загальні і специфічні, 

методів управління керівним персоналом – на адміністративні, орга-

нізаційно - розпорядчі, правові, економічні, соціально - психологічні 

та морально - етичні базується на певних підставах, а ефективність їх 

застосування у сфері цивільного захисту об'єктивно визначається ві-

дповідністю загальним закономірностям розвитку держави та її ін-

ститутів.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Аверин А. Н. Управление персоналом, кадровая и социаль-

ная политика в организации: Учебное пособие. - М.: Изд - во РАГС, 

2004. - 224 с.  

2. Егоршин А. П. Управление персоналом. - 2-е изд. - 

Н. Новгород, НИМБ, 1999. - 624 с.  

3. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. 

М., 2002. - С. 32-35.  

4. Нижник Н. Р. Україна - державне управління, шляхи рефор-

мування. - К.: АТ Миронівська друкарня, 1997. - 72 с.  

5. Оболенський О. Ю. Державна служба: Навч.посібник. - К.: 

КНЕУ, 2003. - 344 с.  

6.Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно - логиче-

ских схемах: Учебник. - М.: Академический Проект, 2005. - 1088 с.  



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2009. Вип.6 
 

 140 

7. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. 

Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - 2-е изд., пере раб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ, 2002. - 560 с.  

8. Управление персоналом: Учебник / Общ. ред. 

А. И. Турчинова. - М.: Изд-во РАГС, 2003. - 488 с.  

9. Черепанов В. В. Управление государственной службой: сос-

тояние, проблемы и пути формирования.В книге: Государственная 

служба в современной России: сб. ст. РАН.ИНИОН. Рос. акад. гос. 

службы при Президенте России. Отв. ред. - Е. В. Алферова, 

В. В. Черепанов. - М.: ИНИОН, 2003. - 193 с.  

10. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 5-

е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2004. - 280 с.  

11. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 

24 червня 2004 р.  

12. Закон України від 08.06.2000р. № 1809-III “Про захист населен-

ня і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха-

рактеру”. 

13. Закон України від 03.02.1993р. № 2974-XII “ Про Цивільну обо-

рону України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами 

України від 24.04.1999р. № 555-XIV від 29.05.2001р. № 2470-III). 
 

УДК 159 

 

Решетняк С. В., начальник центру по роботі з особовим складом, 

Головне управління МНС України в Донецькій області 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  

У ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ 275-Ї АБРБ МІНОБОРОНИ 

 
Специфічний характер завдань щодо знешкодження вибухонебез-

печних предметів вимагає підтримання особливих умов діяльності осо-
бового складу. Успішність виконання покладених завдань визначається 

психологічною підготовкою працівників піротехнічних підрозділів, рів-
нем колективної мотивації до спільної діяльності та взаємодії, оптима-
льним стилем управління. Впровадження психологічних аспектів опти-
мізації діяльності піротехніків МНС становить практичну сторону реалі-
зації професіографічного дослідження.  

Специфический характер задач по обезвреживанию взрывоопасных 

предметов требует поддержания особенных условий деятельности лично-
го состава. Успешность выполнения возложенных задач определяется 


