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PROBLEMATIC ISSUES ON THE OPERATION  
OF THE ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL MECHANISMS OF 
PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION 

 
Проведено аналіз керівних документів, наукових досліджень та виявлено 

проблемні питання щодо функціонування організаційного та структурного 
механізмів державного управління у сфері цивільного захисту. Обґрунтовано 
необхідність щодо внесення змін та доповнень до керівних документів, пов’язаних 
із проведенням реформи системи ДСНС України, а також передачі повноважень 
і завдань з цивільного захисту об’єднаним територіальним громадам. 

Ключові слова: механізми державного управління, цивільний захист, 
надзвичайна ситуація, організаційний та структурний механізми, система 
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The analysis of the guidance documents and scientific studies was carried out 
which revealed the problematic issues related to the operation of organizational and 
structural mechanisms of public administration in the field of Civil Protection. The need 
for changes and making additions to the guidance documents concerning the reform of 
the State Emergency System of Ukraine as well as delegation of authority and tasks on 
civil protection to the integrated territorial communities are substantiated.  

Keywords: Mechanisms of public administration, civil protection, emergency, 
organizational and structural mechanisms, management system. 

 
 
Постановка проблеми. За останні роки в Україні склалися негативні 

тенденції щодо зростання кількості та масштабності надзвичайних ситуацій 
внаслідок антропогенного порушення і техногенної перевантаженості 
території держави, що становить під загрозу виконання конституційної норми 
щодо гарантування державою безпечної життєдіяльності населення країни.  

Кодексом цивільного захисту України (далі − Кодекс) визначено, що 
цивільний захист − це функція держави, спрямована на захист населення, 
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 
допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період [1]. 

Разом з тим, стан практичної діяльності органів державного управління у 
сфері цивільного захисту та ефективність заходів щодо протидії аваріям, ката-
строфам та іншим надзвичайним ситуаціям не завжди відповідають вимогам 
забезпечення необхідного рівня безпеки людини на сучасному етапі розвитку 
суспільства. Вказане свідчить про наявність недоліків в структурі механізмів 
державного управління у сфері цивільного захисту в цілому, і в 
організаційному та структурному механізмах − зокрема, а також про 
недостатній рівень організації державного управління у надзвичайних 
ситуаціях. 

Означений стан справ щодо організації державного управління у сфері 
цивільного захисту свідчить, на наш погляд, про необхідність дослідження 
проблемних питань організаційного та структурного механізмів державного 
управління у зазначеній сфері та визначення напрямів їх удосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання щодо 
функціонування механізмів державного управління в цілому і у сфері 
цивільного захисту − зокрема завжди були та залишаються у колі уваги 
науковців. 

Альбощій О.В., Болотських М.В. дослідили організаційний механізм 
державного управління на етапі прийняття рішень керівника на оперативні 
дії підрозділів цивільного захисту, запропонували шляхи підвищення 
ефективності їх дій за рахунок застосування методів оцінювання витрат на планові захо-
ди та їх врахування при прийнятті рішень [2]. 

Барило О.Г., Потеряйко С.П. визначили напрями удосконалення 
організаційного механізму державного управління, що пов’язаний із 
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послідовністю роботи керівника, яка сформована у певні методи, запропо-
нували розроблену модель порівняння альтернативних методів роботи 
керівника [3]. 

Бакуменком В.Д. виділено та визначено клас державно-управлінських 
рішень, їх місце та роль у процесах державного управління, систематизовано 
теоретичні та методологічні положення, що надають процесам розроблення, 
прийняття та реалізації таких рішень науково-обгрунтованого, випереджаючо-
го характеру, а також наведені приклади  їх науково-прикладних розробок  для 
різних форм та сфер державного управління [4]. 

Потеряйко С.П., Тищенко В.О., Гаврилко Є.В. дослідили організаційний 
механізм державного управління та запропонували критерії оцінювання 
ефективності функціонування органів державного управління у надзвичай-
них ситуаціях [5]. 

У той же час, вбачаються недостатньо дослідженими проблемні пи-
тання щодо функціонування організаційного та структурного механізмів 
державного управління у сфері цивільного захисту. 

Постановка завдання. На підставі аналізу керівних документів та 
результатів попередніх наукових досліджень виявити проблемні питання 
щодо функціонування організаційного та структурного механізмів держав-
ного управління у сфері цивільного захисту та визначити напрями їх удо-
сконалення. 

Виклад основного матеріалу. Стратегією реформування системи 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, схваленою розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р, визначено, що існуюча 
система ДСНС не дає змоги в повному обсязі виконувати покладені на Службу 
завдання з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, забезпе-
чення належного рівня безпеки життєдіяльності населення, його захисту від 
надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій. Сили цивільного 
захисту та засоби ДСНС не завжди забезпечують своєчасне реагування на 
надзвичайні ситуації, пожежі та інші небезпечні події через віддаленість їх від 
місць виникнення таких подій, а також мають обмежені можливості щодо ство-
рення ефективного та дієвого угруповання сил для подолання негативних 
наслідків масштабних надзвичайних ситуацій, у тому числі в особливий період. 
Система державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки має 
надмірний регуляторний вплив на суб’єктів господарювання, що призводить до 
зниження рівня довіри таких суб’єктів та населення, а також негативно 
позначається на інвестиційному кліматі в державі [6]. 

У той же час, у Кодексі (ст. 8) зазначається, що забезпечення 
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється 
єдиною державною системою цивільного захисту (далі − ЄДСЦЗ). Деякими, 
на наш погляд, ключовими завданнями ЄДСЦЗ є [1]: 

забезпечення готовності міністерств та інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
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підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагу-
вання на надзвичайні ситуації; 

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзви-
чайних ситуацій; 

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних 
ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і 
вжиті заходи; 

захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраж-
далого населення та інші заходи. 

Кожне із зазначених завдань у свою чергу включає визначений перелік 
заходів, що здійснюються органами управління, силами цивільного захисту, 
іншими структурами, які залучаються до реагування на надзвичайні 
ситуації. Згадані заходи, на нашу думку, є складовими структурного та 
організаційного механізмів державного управління у сфері цивільного за-
хисту тому, що виконуються підрозділами центральних, регіональних та 
місцевих органів виконавчої влади у визначених структурах за відповідними 
алгоритмами дій, що зазначено у керівних документах. 

Таким чином, враховуючи висновки, що наведено у [6], положення 
Кодексу, інших керівних документів, функції, завдання та структура ЄДСЦЗ 
з урахування проведення реформи як системи ДСНС, так і сектору безпеки і 
оборони в цілому, потребують доопрацювання та приведення до вимог 
європейських стандартів.  

У той же час, привертають увагу результати досліджень 
організаційного та структурного механізмів державного управління, що 
проведені іншими науковцями. 

С. Андрєєв розглянув структуру організаційно-правового механізму 
державного управління цивільним захистом з метою визначення шляхів йо-
го подальшого удосконалення, запровадження на регіональному рівні ефек-
тивних заходів цивільного захисту. Автор виявив нагальну потребу в 
удосконаленні структурно-функціонального та організаційно-правового 
механізму державного управління у сфері цивільного захисту,  обґрунтував 
конкретні організаційно-управлінські заходи щодо їх удосконалення. 
Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захис-
том С. Андреєв розглядає як систему організаційних і правових засобів, 
інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюється процес державного 
управління цією сферою. На його думку структура складається з 
організаційного блоку: суб`єкти державного управління, їх цілі, завдання, 
функції, ієрархія підпорядкування, управлінські важелі, інструменти впливу, 
та блоку нормативно-правового забезпечення [7]. Вважаємо, що автором у 
складі організаційного механізму не зазначено важливу його складову, а са-
ме: зміст та послідовність роботи органів державного управління як у 
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повсякденній діяльності, так і у режимі підвищеної готовності, надзвичайної 
ситуації та надзвичайного стану. 

Ю. Харламова порушила актуальне питання щодо удосконалення 
підготовки фахівців служби цивільного захисту на всіх етапах навчання, дове-
ла необхідність вивчення існуючих етапів та елементів підготовки, взаємодії 
їхніх компонентів, розробки комплексного механізму, який сприяв би 
підвищенню якості підготовки та формуванню пропозицій щодо його удоско-
налення. За результатами дослідження Ю. Харламовою  запропоновано й 
обґрунтовано структуру комплексного механізму державного управління 
підготовкою фахівців служби цивільного захисту в Україні, який базується на 
принципах забезпечення безперервної освіти та включає елементи правового, 
організаційного, фінансово-економічного, інформаційно-комунікаційного 
механізмів як необхідної передумови для підвищення якості та ефективності 
процесів підготовки фахівців для ДСНС України, що сприятиме інтеграції до 
загальносвітових тенденцій і передових практик [8].  

Забезпечення функціонування системи підготовки фахівців для сфери 
цивільного захисту, вважаємо, має здійснюватися за допомогою 
організаційного механізму державного управління у зазначеній сфері. Тому, 
до комплексного механізму державного управління підготовкою фахівців 
служби цивільного захисту можна віднести організаційний механізм, що 
включає організаційні заходи із удосконалення системи підготовки фахівців 
для сфери цивільного захисту. 

Проблеми, що пов’язані з негативними природними, екологічними, 
техногенними явищами та їх наслідками, які відбуваються щороку у всьому 
світі та визначають кількість, небезпечність і складність надзвичайних 
ситуацій, дослідив В. Боделан. Автор зазначає, що надзвичайні ситуації 
стають усе більш масштабними і небезпечними для населення, природного 
середовища й стійкого функціонування економіки, призводять до значних 
матеріальних та соціальних збитків, внаслідок чого з’являються нові, уск-
ладнених завдань щодо реалізації державної політики у сфері захисту насе-
лення від надзвичайних ситуацій, а відтак і безперервного пошуку шляхів 
удосконалення форми та змісту здійснення державного управління. 

В. Боделан наголошує на необхідності побудови гнучких, адаптивних 
до різких змін структур, що покликані запобігати надзвичайним ситуаціям, 
захищати населення. Відтак, вважає автор, визначення ефективної структури 
системи управління є одним із найважливіших завдань, оскільки вона має 
враховувати всю складність зв’язків та специфіку взаємодії між різними 
об’єктами і суб’єктами управління, багатоманітність цілей, досягнення яких 
вона покликана забезпечувати [9]. 

Погоджуємося із твердженням автора, що організаційно-
функціональна структура є сукупністю (системою) підрозділів і державних 
організацій в єдності їх функцій, повноважень і організаційних зв’язків, яка 
забезпечує цілісний управлінський вплив. В. Боделан сформулював висно-
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вок, що організаційно-структурні елементи системи управління мають бути 
функціонально узгоджені, а їх кількість об’єктивно обумовлена, що забезпе-
чить упорядкування структури різних ланок та усуне громіздкість системи 
управління в цілому, зниження її керованості [9].  

Зважаючи на викладене наголошуємо, що побудова та 
функціонування гнучких, адаптивних до різких змін структур в системі 
управління здійснюється через організаційні та структурні механізми дер-
жавного управління шляхом удосконалення організаційних заходів та 
оптимізації структурних елементів в системі управління. 

М. Андрієнко на підставі аналізу стану пожежної безпеки, що 
висвітлюється в Національній доповіді про стан техногенної та природної 
безпеки в Україні кожного року, засвідчив про існування протягом тривало-
го часу ще далекого від оптимального рівня забезпечення пожежної безпеки 
в нашій державі. Такий стан справ, вважає автор, вимагає розробки 
цілеспрямованих заходів у межах державної політики в напрямку суттєвого 
покращення ситуації з механізмами забезпечення пожежної безпеки. Крім 
того, М. Андрієнко виявив в основі зазначеної наукової проблеми 
протиріччя, суть якого полягає в тому, що, з одного боку, виникнення нових 
викликів і загроз у сфері пожежної безпеки вимагає адекватного розвитку 
механізмів державного управління, а з іншого − розвиток механізмів дер-
жавного управління сферою пожежної безпеки гальмується внаслідок засто-
сування ефективної науково-теоретичної платформи щодо функціонування 
та розвитку державного управління цією сферою [10]. 

Вважаємо, що важливим питанням розвитку організаційного 
механізму державного управління, що запропоновано М. Андрієнком, є удо-
сконалення структури процесу формування управлінських рішень у сфері 
пожежної безпеки та механізму його здійснення з урахуванням об’єктивних 
законів управління та базової сукупності принципів формування таких 
рішень [10].  

Л. Шостак дослідила одну з найважливіших проблем безпеки держави, 
пов’язаною з виникненням та ліквідацією медико-санітарних наслідків над-
звичайних ситуацій, що залишається важливим аспектом діяльності держави 
в цьому напрямку та вимагає пошуку нових механізмів взаємодії органів 
публічної влади. Л. Шостак досліджено фактори, що впливають на 
механізми взаємодії органів влади під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, що, на наш погляд пов’язані із механізмами державного 
управління, а саме: політичні, економічні, геополітичні, гуманітарні. Авто-
ром розроблено та запропоновано структурно-компонентну схему ресурсно-
го забезпечення, що базується на систематизації видів ресурсу на основі 
потреб результативного сукупного впливу механізмів взаємодії органів 
публічної влади при організації ліквідації медико-санітарних наслідків над-
звичайних ситуацій в Україні [11].  

Висновки. Виявлено недоліки та запропоновано основні напрями 
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вирішення проблемних питань щодо функціонування організаційного і 
структурного механізмів державного управління. 

Недоліки у правовому забезпеченні функціонування механізмів дер-
жавного управління, недосконалість організаційних засад державного 
управління пропонується усунути шляхом удосконалення структурного та 
організаційного механізмів державного управління у сфері цивільного за-
хисту внесенням змін та доповнень у Кодекс, а також провадженням 
організаційно-управлінських заходів. 

Недостатній рівень підготовки керівників органів управління під час 
реагування на надзвичайні ситуації свідчить про невідповідність стану сис-
теми підготовки фахівців сфери цивільного захисту вимогам до рівня їх 
підготовки в органах управління та підрозділах цивільного захисту. 
Пропонується підвищити рівень підготовки керівників органів управління 
шляхом провадження комплексного механізму державного управління у 
сфері цивільного захисту, що крім інших також включає організаційний та 
структурний механізми і забезпечить взаємозв’язок між нагальними потре-
бами замовника та змістом навчання у ВНЗ системи ДСНС. 

Недостатню функціональну узгодженість організаційно-структурних 
елементів системи управління під час реагування на надзвичайні ситуації 
пропонується подолати за рахунок збалансованості їх кількості, упорядкування 
структури різних ланок, усунення громіздкості системи управління в цілому, 
підвищення її керованості, побудови гнучких, адаптивних до різких змін 
структурних механізмів в системі управління, що покликані запобігати над-
звичайним ситуаціям, забезпечувати захист населення. 

Рівень забезпечення пожежної безпеки в Україні, що не у повному 
обсязі відповідає вимогам сьогодення, пропонується підвищити проведен-
ням заходів щодо розвитку організаційного механізму державного 
управління загалом, і удосконалення структури процесу формування 
управлінських рішень та механізму його здійснення з урахуванням 
об’єктивних законів управління та базової сукупності принципів формуван-
ня таких рішень. 

Невирішеність практичних проблем державного управління процесом  
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що пов’язано із збереженням 
життя і здоров’я людей, зумовлює удосконалення структурного та 
організаційного механізмів за рахунок впровадження структурно-
компонентного алгоритму забезпечення процесу реагування на надзвичайні 
ситуації та удосконалення механізму взаємодії між органами державного 
управління, органами місцевого самоврядування та об’єднаними 
територіальними громадами. 
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