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Доповідь здобувача: 

Шановний Голово! Шановні присутні! 

Вашій увазі пропонуються результати дисертаційного дослідження на 

тему: «Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту в Україні». 

Згідно Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Тобто у 

кожного громадянина України є конституційно закріплене право жити у 

безпечному для життя і здоров’я середовищі. 

В сучасних умовах в Україні відбувається постійне зростання ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій військового, соціального, природного, 

техногенного походження, що пов’язано з російською військової агресією, 

пандемією коронавірусної інфекції, глобальним потеплінням та іншими 

викликами та ризиками сьогодення. Очевидно, що в умовах руйнування 

цивільної та критичної інфраструктури, масової міграції, падіння рівня життя 

населення, значного збільшення кількості надзвичайних ситуацій різних видів, 

важливого значення набуває питання забезпечення ефективного функціонування 

сфери цивільного захисту в Україні. 

Держава через відповідні інституції, в тому числі систему публічного 

управління та адміністрування у сфері цивільного захисту повинна 

забезпечувати не лише ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, а й 

ефективно попереджувати їх. Тому захист населення під час розгортання 

надзвичайних ситуацій різного рівня небезпеки є одним із найбільш важливих 

завдань, що стоять перед державою у контексті необхідності забезпечення її 



сталого розвитку в сучасних умовах. 

Адже Цілі сталого розвитку України на період до 2030 р. передбачають 

впровадження європейських стандартів життя та вихід країни на провідні 

позиції у світі шляхом зростання рівня та якості життя населення, додержання 

конституційних прав і свобод людини і громадянина. Тому в контексті 

забезпечення зазначеної мети особливу увагу має бути приділено безпеці життя 

та здоров'ю людини, що, в тому числі, передбачає необхідність забезпечення 

відповідної трансформації системи публічного управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту. На жаль, існуючі дотепер в Україні механізми 

публічного управління та адміністрування здебільшого стримують вирішення 

існуючих проблем та суперечностей у сфері цивільного захисту, а тому є 

нагальна необхідність їх всебічного удосконалення, що й обумовлює 

актуальність дисертаційного дослідження, вибір теми і структурну його 

побудову, наукове і практичне значення. 

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних 

основ і розроблення практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення 

механізмів публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту в Україні.  

Об’єктом дослідження є публічне управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту. 

Предметом дослідження є механізми публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. 

Для досягнення мети дисертаційної роботи були визначені такі завдання: 

– узагальнити теоретико-методологічні підходи до визначення сутності та 

змісту публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту;  

– виокремити механізми публічного управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту та узагальнити теоретичні підходи до визначення їх 

сутності та змісту;  

– визначити особливості становлення, формування та розвитку системи 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в 

Україні; 

– узагальнити загальносвітові тенденції та систематизувати 

концептуальні підходи щодо особливостей функціонування механізмів 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в різних 

країнах з метою його імплементації в Україні;  

– проаналізувати сучасний стан цивільного захисту в Україні на 

загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях; 

– визначити результативність механізмів публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні; 

– з’ясувати проблеми та суперечності публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні; 

– визначити концептуальні засади стратегії публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні;  

– обґрунтувати шляхи трансформації публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в умовах європейської та 



євроатлантичної інтеграції України;  

– окреслити напрями удосконалення механізмів публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розв’язанні наукової 

проблеми в галузі науки публічного управління та адміністрування щодо 

обґрунтування теоретико-методологічних основ і розробки практичних 

рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів публічного управління 

та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. 

У межах дослідження одержано результати, що відрізняються науковою 

новизною і розкривають логіку та зміст дисертаційної роботи, а саме: 

уперше: 

– проведено системне і комплексне дослідження щодо обґрунтування 

концептуальних засад стратегії публічного управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту в умовах глобальних загроз та викликів сьогодення 

через російську військову агресію та пандемію COVID-19, що передбачає 

формування системи публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в ризик-орієнтованих умовах, в умовах запровадження 

воєнного стану та правових і соціальних обмежень, підвищення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій, як на глобальному рівні, так і на 

державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях; 

– запропоновано теоретико-методологічний підхід до формування 

концепції публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту, який полягає в комплексному використанні системного, 

міждисциплінарного, інституційного, історичного, SMART-менеджментського 

підходів, кожен з яких відрізняється власним набором структурних елементів, 

гармонійне поєднання яких дозволяє підвищити ефективність розробки та 

реалізації заходів державного впливу, а головною метою є формування 

комплексного механізму публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту на основі синергії взаємодії сукупності функціональних 

механізмів: політико-адміністративного, інституційно-правового, 

організаційно-економічного, інформаційно-комунікаційного; 

– обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження публічного 

управління та адміністрування у сфері цивільного захисту на основі 

застосування широкого міждисциплінарного підходу, що враховує об’єктивні 

закономірності та досягнення різних галузей науки: публічного управління та 

адміністрування, філософії, історії, економічної теорії, політології, психології, 

соціології, екології та інших наук про суспільство, людину, навколишнє 

середовище, що вивчають об’єктивні закономірності розвитку держави, 

суспільства, природи, людини. Фундаментальним аксіоматичним постулатом 

удосконалення системи публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту має стати концепція органічної єдності та взаємозалежності 

політичної, публічно-управлінської, безпекової, соціальної, економічної, 

екологічної, кліматичної та інших складових;  

удосконалено:  

– теоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності та 



результативності системи публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в Україні на глобальному та національному рівнях: на 

міжнародному рівні шляхом порівняння відповідних українських показників з 

показниками інших країн світу, а саме: інтегральних показників – ключових 

індикаторів розвитку сфери цивільного захисту в Україні у таких світових 

рейтингах, як: Індекс ефективності врядування (Government Effectiveness 

Index); Рейтинг найбезпечніших країн світу (Global peace index); Індекс 

стійкості навколишнього середовища (Environmental Sustainability Index); 

Індекс екологічної ситуації (Environmental Perfomence Index); на національному 

рівні шляхом порівняння внутрішньої щорічної динаміки розвитку системи 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту окремо за 

кожною зі складових гасла українських рятувальників «Запобігти. Врятувати. 

Допомогти»; 

– науково-теоретичні підходи щодо перспектив розвитку та шляхів 

трансформації системи публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції 

України, що полягають у необхідності: адаптації українського законодавства до 

європейських норм та відповідного удосконалення нормативно-правового 

механізму публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачає 

імплементацію Україною технічних регламентів Європейського Союзу у межах 

завдань для сектору «Навколишнє природне середовище та цивільний захист»; 

подальшого реформування системи публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту згідно з загальними принципами ЄС (в тому числі 

відповідності принципам «Європейської Зеленої Угоди» («European Green 

Deal») та необхідності підготовки кваліфікованих фахівців у сфері цивільного 

захисту зі знанням права ЄС; подальшої інтеграції України до Механізму 

цивільного захисту Європейського Союзу; активізації міжнародного 

співробітництва у сфері цивільного захисту (особливо з питань обстеження, 

очищення та розмінування територій); впровадження гендерної політики 

шляхом інтеграції гендерного підходу в усі напрями діяльності системи 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні 

з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; 

– науково-теоретичні підходи щодо обґрунтування шляхів реформування 

системи підготовки кадрів у сфері цивільного захисту через розроблення 

проєкту Концепції системи підготовки кадрів для ДСНС та розроблення 

напрямів і способів оптимізації системи підготовки кадрів для ДСНС, а саме: 

створення окремого структурного підрозділу для забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері цивільного захисту щодо підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту; забезпечення безперервного розвитку 

сучасної матеріально-технічної бази навчальних закладів ДСНС України 

новими, сучасними зразками пожежної та рятувальної техніки, комплектами 

рятувального обладнання та спорядження за принципом комплектування 

першими зразками закладів вищої освіти перед тим, як вони надійдуть до 



підрозділів цивільного захисту; підвищення якості освіти через посилення 

контролю рівня знань та підвищення рівня практичної підготовки молодих 

фахівців (запровадження повноцінної долікарської підготовки рятувальників з 

отриманням статусу «рятувальник-парамедик»; створення незалежного центру 

оцінювання рівня підготовки молодих фахівців та запровадження єдиної 

системи параметрів вимірювання рівня знань; удосконалення зворотнього 

зв'язку між навчальними закладами ДСНС та органами управління і 

підрозділами ДСНС України, які є замовниками кадрів; забезпечення 

комплексного моніторингу якості освіти та професійної діяльності молодих 

фахівців з метою оперативного корегування навчального процесу залежно від 

практичних потреб); 

дістало подальший розвиток: 

– понятійно-термінологічний апарат теорії публічного управління та 

адміністрування, що, на відміну від існуючого, передбачає тлумачення поняття 

«механізм публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту», як сукупності принципів, форм, методів, інструментів, засобів, 

важелів, стимулів, заходів (правових, соціально-економічних, політичних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших) та спосіб (правила) їх 

застосування суб’єктом по відношенню до об’єкта в межах діючого 

законодавства з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний час та в 

особливий період; 

– напрями модернізації публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в Україні, а саме: ініціювання внесення відповідних змін до 

Кодексу цивільного захисту України з метою його адаптації до міжнародного 

законодавства з метою європейської та євроатлантичної інтеграції країни; 

діджиталізація публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; 

залучення громадянського суспільства в процеси прийняття та реалізації 

важливих публічно управлінських рішень у сфері цивільного захисту з метою 

посилення їх публічного характеру; необхідність забезпечення відповідного 

рівня державного матеріально-технічного та фінансового забезпечення сфери 

цивільного захисту для виконання поставлених завдань в умовах воєнного 

стану в Україні. 

– узагальнення загальносвітових тенденцій та систематизація 

концептуальних підходів щодо особливостей функціонування механізмів 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в 

зарубіжних країнах (а саме: створення добровільних пожежно-рятувальних 

формувань для проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та 

організації їх гасіння; залучення добровільних формувань цивільного захисту 

до виконання допоміжних робіт із запобігання виникненню або ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій тощо) дало змогу аргументувати необхідність 

системного вивчення світових моделей цивільного захисту, ціннісні та змістовні 

орієнтири яких доцільно використовувати, як напрям подальшого розвитку 

системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в 



Україні, що сприятиме оперативному виконанню рятувальниками своїх 

обов’язків, забезпечить реалізацію права громадян на безпеку, а також 

отримання ними своєчасного порятунку та допомоги; 

– організація процесу взаємодії сил цивільного захисту з населенням, як 

основи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в 

частині запобігання, протидії та ліквідації надзвичайних ситуацій через: 

забезпечення надійного зв’язку з використанням глобальної швидкісної 

супутникової системи доступу до інтернету Starlink під час проведення 

пожежно-рятувальних та піротехнічних операцій та відповідного інформування 

населення; підвищення ефективності навчання населення відповідним діям в 

умовах надзвичайних ситуацій з активним залученням навчальних закладів 

ДСНС; системного застосування принципу демократизації інформації в умовах 

воєнного стану, що є важливим у питаннях запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій, адже дозволяє не тільки попередити населення про 

небезпеку військових ударів, але й оперативно приступити до ліквідації їх 

наслідків силами цивільного захисту. 

На нашу думку, публічне управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту – це цілеспрямована, передбачувана, в межах діючого 

законодавства діяльність органів державного управління та місцевого 

самоврядування, інших публічних інституцій через сукупність відповідних 

принципів, форм, методів, інструментів, засобів, важелів, стимулів, механізмів, 

а також застосування комплексу правових, соціально-економічних, політичних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів з метою 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на надзвичайні 

ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний час та в особливий період. 

В дисертаційній роботі виокремлено такі функціональні механізми 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту: 

політико-адміністративний, інституційно-правовий, організаційно-

економічний, інформаційно-комунікаційний механізми. 

Доведено, що питання удосконалення публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту є надзвичайно актуальними, 

оскільки безпека суспільства та держави є базовими цінностями, а в умовах 

викликів воєнно-політичного характеру є важливою передумовою забезпечення 

національної безпеки, територіальної цілісності та державного суверенітету 

України.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

визначенні теоретичних положень, формуванні методологічних підходів та 

практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів публічного 

управління та адміністрування у сфері цивільного захисту та можливості 

їхнього застосування в діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, що сприятиме сталому безпековому розвитку держави та 

забезпеченню національної безпеки. 

Результати дисертаційного дослідження розглянуто, схвалено, 

впроваджено в діяльність: Департаментом технічного регулювання 

Міністерства економіки України; Департаментом цивільного захисту, оборони 



та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної військової 

адміністрації; Головним управлінням ДСНС України у Київській області; 

Управлінням ДСНС України в Житомирській області; Інститутом державного 

управління та наукових досліджень з цивільного захисту; Національним 

університетом цивільного захисту України. 

У дисертаційному дослідженні вирішено актуальну наукову проблему, 

що полягає в розробленні й обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і 

практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів публічного 

управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. Це 

дозволило сформулювати основні теоретичні висновки та практичні 

рекомендації, які наведено в рефераті. Дозвольте їх не зачитувати.  

Доповідь закінчено. Дякую за увагу!  

 

Запитання: 

 

1. Стрельцов В.Ю. д.держ.упр., проф.: В чому полягає актуальність 

проблематики Вашого дисертаційного дослідження?  

Відповідь здобувача: Дякую за запитання. Забезпечення подальшого 

розвитку України в сучасних умовах воєнного стану свідчить про необхідність 

комплексного реформування безпекової сфери, особливо у сфері цивільного 

захисту з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

військовими діями. Адже надзвичайно важливими залишаються подолання 

наслідків російської військової агресії проти України, а саме: ліквідація 

наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів 

цивільної інфраструктури; гасіння та ліквідація масштабних пожеж, що були 

спричинені ворожими обстрілами та виникли внаслідок ведення бойових дій; 

розбирання завалів зруйнованих будівель та інших інфраструктурних об’єктів; 

надання допомоги людям, звільнених з-під завалів зруйнованих обстрілами 

житлових будинків; розгортання наметів для обігріву громадян, які 

постраждали внаслідок ведення бойових дій та надання їм необхідної 

допомоги. Саме тому в сучасних умовах російської військової агресії та інших 

викликів сьогодення (пандемія коронавірусу, гуманітарні проблеми, екологічні 

та кліматичні виклики тощо) дослідження питань публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні залишаються 

надзвичайно актуальними.  

 

2. Ромін А.В. д.держ.упр., проф.: Які основні нормативно-правові 

документи щодо особливостей публічного управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту України в процесі написання дисертації Ви вивчали? 

Відповідь здобувача: Дякую за запитання. В процесі написання 

дисертаційної роботи я ознайомився та використовував в дослідженнях такі 

законодавчі акти та нормативно-правові документи, як Конституція України, 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, Указ Президента «Про 

введення воєнного стану в Україні», Кодекс цивільного захисту України та 

іншими нормативно-правовими документами, які регламентують питання 



формування та розвитку системи публічного управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту України. 

3. Домбровська С.М. д.держ.упр., проф.: Дайте визначення публічному 

управлінню та адмініструванню у сфері цивільного захисту. 

Відповідь здобувача: Дякую за запитання. На наш погляд, публічне 

управління та адміністрування у сфері цивільного захисту – це цілеспрямована, 

передбачувана, в межах діючого законодавства діяльність органів державного 

управління та місцевого самоврядування, інших публічних інституцій через 

сукупність відповідних принципів, форм, методів, інструментів, засобів, 

важелів, стимулів, механізмів, а також застосування комплексу правових, 

соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних та інших заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний 

час та в особливий період. 

 

4. Леоненко Н.А. д.держ.упр.: В дисертації Вами розглядаються 

євроінтеграційні процеси. А які можете назвати особливості публічного 

управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в ЄС? 

Відповідь здобувача: Дякую за запитання. В Європейському Союзі у 

сфері цивільного захисту основна відповідальність за захист громадян та 

навколишнього середовища лежить на державах – членах, а ЄС координує, 

підтримує та доповнює національні дії щодо запобігання ризикам, готовності та 

реагування на катастрофи. Кожна країна ЄС формує і розвиває власні 

національні системи цивільного захисту, виходячи з економічних можливостей, 

природних, фізико-географічних, кліматичних особливостей, і всі вони націлені 

на реалізацію, насамперед, гуманітарного права відповідно до Женевської 

Конвенції 1949 р. Система цивільного захисту ЄС побудована на врахуванні 

таких важливих принципів, як «профілактика» та «готовність», які суттєво 

зменшують наслідки катастроф та надзвичайних ситуацій.  

 

6. Ажажа М.А. д.держ.упр., доц.: В продовження попереднього питання: 

Ви вивчали зарубіжний досвід – які особливості публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в зарубіжних країнах? 

Відповідь здобувача: Дякую за запитання. Існуючий досвід різних країн 

світу щодо особливостей побудови та функціонування державних систем, що 

здійснюють діяльність у сфері цивільного захисту та цивільної оборони, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій свідчить, що 

забезпечення цивільної безпеки зарубіжних країн організаційно входять до 

складу певного органу виконавчої влади, який забезпечує організаційно-

правову (інституційну) побудову системи цивільного захисту та забезпечує 

ефективність та результативність її діяльності, а в реалізації важливої для 

суспільства безпекової функції першочергову роль відіграє ефективний 

механізм публічного управління та адміністрування у системі цивільного 

захисту. 

 



5. Лопатченко І.М. к.держ.упр.: Дайте авторське визначення наукової 

категорії «механізм публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту»? 

Відповідь здобувача: Дякую за запитання. На наш погляд, механізм 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту – це 

сукупність принципів, форм, методів, інструментів, засобів, важелів, стимулів, 

заходів (правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних та інших) та спосіб (правила) їх застосування 

суб’єктом по відношенню до об’єкта в межах діючого законодавства з метою 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на надзвичайні 

ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний час та в особливий період.  

 

В обговоренні дисертації взяли участь: 

 

Майстро С.В. д.держ.упр., проф. (науковий консультант). 

Шановні колеги, присутні! Тематика дисертаційного дослідження 

Кропивницького Віталія Станіславовича є актуальною і такою що потребує 

нагального наукового дослідження, враховуючи існуючі виклики сьогодення. 

Саме тому система публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в Україні в сучасних умовах має реалізовуватись з 

урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх факторів (російська військова 

агресія проти України, пандемія коронавірусу, соціально-економічна та 

гуманітарна криза, пов’язана з війною тощо). 

Виходячи з тематики наукових напрацювань здобувача доречно 

зазначити, що дисертаційне дослідження відповідає паспорту спеціальності 

25.00.02 – «механізми державного управління». 

Протягом безпосередньої роботи з дисертантом, були виявлені такі його 

позитивні якості, як наполегливість, організованість, цілеспрямованість. 

Кропивницький Віталій Станіславович здатний сприймати наукові підказки та 

застереження і дотримується наукової етики у своїй дослідницькій діяльності. 

Дисертант продемонстрував високий рівень теоретичних знань, володіння 

необхідними методами дослідження та отримав обґрунтовані результати за 

підсумками виконання дисертаційного дослідження. 

Тому вважаю, що Кропивницький Віталій Станіславович заслуговує на 

підтримку в питанні подання дисертаційної роботи на тему: «Механізми 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в 

Україні» до спеціалізованої вченої ради для захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – 

«механізми державного управління». 

 

Леоненко Н.А. д.держ.упр. (рецензент). 

Хочу наголосити, що тема дисертаційного дослідження обрана вдало, 

робота виконана на актуальну тему та є самостійним науковим дослідженням. 

Робота з наукової точки зору є достатньо цікавою, а її результати мають, як 

наукову, так і практичну цінність, особливо в умовах війни, яка триває. 



Разом з тим, слід виділити окремі моменти, які потребують певного 

корегування та доопрацювання, а саме: 

– недостатньою є аргументація актуальності теми дослідження, а саме, 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту з 

відповідним посиланням на існуючу нормативно-правову; 

– здобувачу необхідно більш чітко виписати формулювання мети 

дисертаційного дослідження з якої логічно мають формулюватися завдання та 

висновки дослідження; 

– доцільно ґрунтовно доопрацювати висновки до розділів роботи і 

загальні висновки, в яких містяться окремі текстові повтори; 

– дисертанту доцільно було б більш чітко прописати складові системи 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту; 

В цілому, можна зробити висновок, що дисертаційна робота містить 

достатній і ретельно проаналізований здобувачем теоретичний і практичний 

матеріал, має логічну та збалансовану структуру, яка дозволила дисертанту 

досить повно викласти свій науковий задум, аргументувати отримані висновки 

та сформулювати конкретні пропозиції щодо напрямів удосконалення 

механізмів публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту в Україні.  

Враховуючи це, вважаю, що дисертація Кропивницький В. С. на тему: 

«Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту в Україні» заслуговує на підтримку в питанні її подання до 

попереднього розгляду спеціалізованою вченою радою та захисту за 

спеціальністю 25.00.02 – «механізми державного управління». 

 

Крюков О.І. д.держ.упр., проф. (рецензент). 

Шановні колеги! Тема дисертаційного дослідження Кропивницького В. С. 

на тему: «Механізми публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в Україні», без сумніву, є актуальною. Дисертація за 

змістом та побудовою є логічно структурованою, а розділи (підрозділи) повною 

мірою розкривають тему наукового дослідження. Робота виписана грамотно, 

науковим стилем, наявні необхідні посилання на використані літературні 

джерела. Наведені в дисертаційній роботі наукові категорії щодо механізмів 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту мають 

досить ґрунтовне і чітке обґрунтування та логічно пов’язані між собою. 

Разом з тим дисертаційна робота містить окремі дискусійні положення на 

які дисертанту слід звернути особливу увагу: 

– здобувачу слід було б ґрунтовніше здійснити джерельний пошук, в тому 

числі в зарубіжній науковій літературі щодо проблематики дисертаційного 

дослідження, а саме: публічне управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту; 

– в рефераті дисертації забагато статистико-аналітичного матеріалу, який 

має дотичний характер щодо теми дослідження, а саме публічного управління 

та адміністрування у сфері цивільного захисту; 

– детального розгляду та додаткового аналізу потребують запропоновані 



концептуальні засади стратегії публічного управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту в Україні в довгостроковій перспективі; 

– потребує певного доопрацювання подання посилань на окремих 

науковців та літературні джерела для забезпечення єдності наукового стилю 

викладання результатів дослідження. 

Попри це, з огляду на високий теоретико-методологічний рівень 

представлених матеріалів дослідження, їх наукову і практичну значущість для 

науки державного управління, вважаю необхідним позитивно оцінити 

результати проведених наукових досліджень і рекомендувати дисертацію до 

подання у спеціалізовану вчену раду для її розгляду та захисту. 

 

Поступна О.В. д.держ.упр., доц. (рецензент). 

Погоджуюсь з шановними колегами, що дисертаційна робота 

Кропивницького В.С. на тему: «Механізми публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні» заслуговує на увагу і 

підтримку, адже є дійсно актуальною і безсумнівно має неабияке практичне 

значення. 

Обґрунтовані здобувачем за результатами дисертаційного дослідження 

висновки і пропозиції враховані в діяльності органів державного управління та 

місцевого самоврядування та використані в навчальному процесі 

Національного університету цивільного захисту України при підготовці 

магістрів та докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування».  

Також слід відзначити, що представлена дисертаційна робота є цілком 

логічною та характеризується чіткою авторською позицією щодо напрямів 

удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в Україні в сучасних умовах. 

Позитивно оцінюючи проведене здобувачем дисертаційне дослідження, 

слід відзначити й певні зауваження та побажання, а саме: 

– потребує певного доопрацювання завдання та висновки дисертації в 

частині необхідності їх більшого взаємозв’язку, а саме, наприклад: завдання – 

«визначити», а висновок – «визначено»; 

– дисертанту у вступі доцільно представити здобутки зарубіжних та 

українських вчених щодо теоретико-методологічних основ публічного 

управління та адміністрування у сфері цивільного захисту окремо, адже вони 

мають значні методологічні відмінності; 

– проведений здобувачем в рефераті дисертації статистико-аналітичний 

аналіз надзвичайних ситуацій в Україні в 2020-2021 рр. потрібно представити 

через призму державно-управлінської науки, а саме через особливості 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту України; 

– більш поглибленого розгляду потребують запропоновані здобувачем 

напрями трансформації публічного управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в умовах євроатлантичної інтеграції України. 

В цілому, вважаю, що дисертаційне дослідження Кропивницького В.С. на 

тему: «Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 



захисту в Україні» заслуговує на увагу і рекомендації спеціалізованій вченій 

раді для попереднього розгляду та захисту. 

Щепанський Е.В. д.держ.упр., проф.  

Шановний головуючий! Шановні присутні! Приєднуючись до позитивної 

характеристики здобувача та його дисертаційної роботи, вважаю, що 

Кропивницький Віталій Станіславович є сформованим науковцем, який здатен 

ставити перед собою наукову проблему та знаходити оптимальні варіанти її 

розв’язання. Проблема, яку визначено в якості предмету дослідження є 

актуальною, оскільки існуючі механізми публічного управління та 

адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні потребують ретельного 

наукового дослідження та відповідного удосконалення, особливо в умовах 

російської військової агресії та воєнного стану в країні. 

Також слід відзначити, що представлена дисертаційна робота є цілком 

логічною і містить достатньо обґрунтовані висновки та пропозиції. Наукове 

дослідження в цілому відповідає існуючим вимогам МОН України до 

написання дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління. 

В цілому, вважаю, що дисертаційна робота Кропивницького В.С. на тему: 

«Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту в Україні» може бути рекомендована до подання у спеціалізовану 

вчену раду для проходження процедури захисту. 

 

Кропивницький Віталій Станіславович – здобувач. 

Шановний Голово, шановні учасники засідання. Перш за все, дозвольте 

виказати слова глибокої та щирої вдячності на адресу мого шановного 

наукового консультанта доктора наук з державного управління, професора 

Майстра Сергія Вікторовича за всебічну допомогу і підтримку, завдяки якому 

ця дисертаційна робота відбулася. Дякую всім, хто дуже уважно прочитав 

представлені реферат і дисертацію, взяв участь в обговоренні, висловив свої 

побажання, рекомендації та пропозиції. Ми обов’язково врахуємо всі ваші 

зауваження і побажання при підготовці та поданні дисертаційної роботи до 

спеціалізованої вченої ради. 

 

Проведена експертиза дисертації Кропивницького В.С. на тему: 

«Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту в Україні» та повнота опублікування основних результатів 

дослідження дозволяє сформувати 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління є кваліфікаційною науковою працею, яка виконана здобувачем 

самостійно, оформлена відповідно до державного стандарту, виконана за 

науковою спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління з галузі 



науки державне управління відповідно до переліку, який затверджує МОН 

України. 

 

Актуальність теми. Забезпечення сталого (соціально-економічного на 

екологічних засадах) розвитку України, подальшого розвитку громадянського 

суспільства і забезпечення прав і свобод кожного громадянина країни вимагає 

належного забезпечення безпекової складової, в тому числі цивільної безпеки. 

Це відповідає заявленим Цілям сталого розвитку України на період до 2030 

року» і, в тому числі, передбачає відповідний розвиток цивільного захисту, а 

також системи публічного управління та адміністрування у зазначеній сфері. 

Тому вищезазначені цілі сталого розвитку України на період до 2030 року 

мають стати орієнтиром для визначення напрямів удосконалення механізмів 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні 

в контексті розробки відповідних проєктів, прогнозних і програмних 

документів, проєктів законодавчих та нормативно-правових актів з метою 

забезпечення відповідного розвитку сфери цивільного захисту з метою 

збалансованого сталого розвитку країни в цілому. Окрім того, необхідність 

всебічної модернізації сфери цивільного захисту у відповідності з існуючими 

викликами сьогодення, в першу чергу пов’язаними з російською військовою 

агресією проти України також актуалізує тему дисертаційного дослідження 

Кропивницького В.С. 

 

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримано 

в дисертації. У дисертації Кропивницького В.С. отримано нові науково 

обґрунтовані результати, запропоновано вирішення актуальної наукової 

проблеми, що полягає в розробленні й обґрунтуванні теоретико-методологічних 

засад і практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. 

Отримані у процесі наукового дослідження результати підтверджують загальну 

методологію, покладену в його основу, а реалізована мета і завдання 

дослідження дали можливість сформулювати у дисертації завершені висновки. 

 

Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна. 

Наукові твердження, що виносяться на захист, розроблені особисто без 

співавторів здобувачем та висвітлені в опублікованих наукових статтях. 

Дисертаційне дослідження містить вище названі здобувачем положення, що 

характеризують його наукову новизну. 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 

рекомендацій, які захищаються. Дисертаційне дослідження містить наукові 

положення та нові науково обґрунтовані результати у галузі науки державне 

управління, які одержані здобувачем особисто та мають практичну та 

теоретичну цінність, що підтверджується документами, що засвідчують 

проведення здобувачем досліджень. Сформульовані наукові положення, 

висновки та рекомендації, які запропоновані у дисертаційній роботі, 



ґрунтуються на теоретико-методологічних засадах функціонування системи 

державного управління, узагальненні ідей і пропозицій, що містяться у 

монографіях та інших наукових виданнях, у тому числі у фахових виданнях з 

проблем публічного управління та адміністрування, збірниках матеріалів 

наукових конференцій, дослідницьких матеріалів установ, навчальних закладів 

тощо, а також результатах аналізу практики розвитку державних інститутів та 

суспільних інституцій. Обґрунтування положень наукової новизни дисертації 

подано у логічній послідовності з використанням загальнонаукових методів 

емпіричного та теоретичного пізнання. У цілому наукові результати, отримані в 

дисертації, є достовірними та науково обґрунтованими. Дисертація містить 

обґрунтовані висновки на основі одержаних здобувачем достовірних 

результатів, характеризується єдністю змісту та відповідає принципам 

академічної доброчесності. 

 

Публікація основних положень і результатів дослідження. Основні 

положення дисертаційної роботи опубліковано в 40 наукових працях, із них: 1 – 

одноосібна монографія; 14 – статті у наукових виданнях, включених до 

Переліку наукових фахових видань України; 9 – статті у наукових періодичних 

виданнях інших держав із напряму, з якого підготовлено дисертацію (в т.ч. 3 

статті проіндексовані у міжнародній наукометричній базі даних Web of 

Science); 16 – наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації.  

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий 

внесок у них здобувача повно і у встановлені терміни опубліковані у таких 

наукових працях: 

Монографія: 

1. Кропивницький В. С. Публічне управління та адміністрування у сфері 

цивільного захисту в Україні: теорія, методологія, практика : монографія. 

Харків : «Діса Плюс», 2022. 332 с. 

Статті у наукових фахових виданнях з державного управління: 

2. Кропивницький В.С., Коваленко В.В. Роль цивільного захисту у 
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Наукове значення роботи одержаних результатів полягає в розв’язанні 

наукової проблеми в галузі науки державного управління щодо обґрунтування 

теоретико-методологічних основ і розроблення практичних рекомендацій щодо 

напрямів удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування 

у сфері цивільного захисту в Україні, що свідчить про особистий внесок 



здобувача в науку державного управління. 

 

Практичне значення роботи. Основні положення й висновки 

дисертаційної роботи можуть використовуватися фахівцями, освітянами, 

науковцями під час написання монографій, підручників, навчальних 

посібників, навчально-методичних праць з практичними рекомендаціями 

щодо вирішення проблемних питань розвитку сфери цивільного захисту. 

 

Результати дисертаційного дослідження використано у роботі. 
Основні положення, висновки та пропозиції, подані в дисертації, отримали 

практичне застосування в діяльності: Департаменту технічного регулювання 

Міністерства економіки України; Департаменту цивільного захисту, оборони та 

взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної військової 

адміністрації; Головного управлінням ДСНС України у Київській області; 

Управління ДСНС України в Житомирській області; Інституту державного 

управління та наукових досліджень з цивільного захисту. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються при 

викладанні навчальних дисциплін «Теорія та історія публічного управління та 

адміністрування» та «Публічне управління та адміністрування у сфері 

цивільної безпеки» за програмою підготовки магістрів та докторів філософії зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у Національному 

університеті цивільного захисту України. 

 

Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях та особистий 

внесок у них автора. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, 

теоретичні та прикладні результати якої отримані особисто здобувачем. У 

дисертації не використовувалися ідеї співвиконавців науково-дослідних робіт, а 

також результати наукових досліджень співавторів у наукових публікаціях, які 

опубліковано здобувачем. 

 

Оцінка мови та стилю дисертації. Текст дисертації та реферату 

відзначається змістовною завершеністю, а їх мовно-стилістичний рівень та 

оформлення відповідають встановленим до відповідного типу робіт вимогам. 

Реферат дисертації відображає основні положення роботи.  

 

Відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона 

подається до захисту. Дисертація Кропивницького В.С. на тему: «Механізми 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в 

Україні», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління, за змістом відповідає паспорту наукової спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління, затвердженому МОН України. 

 

Характеристика особистості здобувача. Кропивницький Віталій 

Станіславович характеризується як науковець, який здатний самостійно 

ставити та вирішувати складні наукові завдання, володіє сучасною науковою 



методологією, цілеспрямовано й наполегливо займається науковими 

розробками споріднених проблем. Робота над дисертацією продемонструвала 

високу культуру мовлення дисертанта, коректність викладу матеріалу, наукову 

ерудованість та ґрунтовність наукової підготовки. Використана методологія 

дослідження дозволила здобувачеві змістовно дослідити та обґрунтувати 

теоретичні засади і надати практичні рекомендації щодо удосконалення 

механізмів публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту в Україні. Дисертанту притаманні такі риси, як працелюбність, 

наполегливість, схильність до творчого й системного мислення. Зміст 

дисертаційного дослідження і наукових публікацій свідчать про те, що 

Кропивницький Віталій Станіславович вільно орієнтується у складних 

проблемах теорії і практики галузі науки державного управління. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, наукової та 

практичної цінності здобутих результатів дисертація Кропивницького В.С. на 

тему: «Механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного 

захисту в Україні» відповідає вимогам МОН України та Порядку присудження 

та позбавлення наукового ступеня доктора наук, що затверджений Постановою 

КМУ від 17.11.2021 р., №1197. 

2. Рекомендувати дисертацію Кропивницького В.С. на тему: «Механізми 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в 

Україні» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління 

спеціалізованій вченій раді для попереднього розгляду і захисту.  

Результати голосування присутніх на засіданні докторів наук і кандидатів 

наук: за – 19, проти – немає, утрималися – немає. 

 

 

 

Головуючий на розширеному засіданні, 

д. держ. упр., проф. 

 

 

 

            Світлана Домбровська 

Секретар розширеного засідання,  

к. держ. упр. 

 

                       Світлана Мороз 
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