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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

 

З другої половини XX століття розпочався науково-технічний процес, 

котрий сприяє підвищенню продуктивності умов праці, зростанню 

матеріального добробуту, а також сприяє інтелектуальному розвитку 

суспільства. Проте стрімкий розвиток науково-технічного процесу призводить 

до зростання аварій великих технічних систем. 

Одночасно з цим зростає антропогенний вплив на природне середовище, 

збільшується частота і наслідки природних і екологічних лих, а економічні, 

релігійні, етнічні, кримінальні, соціальні загрози в суспільстві зумовлюють 

численні війни і збройні конфлікти [1]. 

У свою чергу вірогідність виникнення вищезгаданих подій, своєчасне та 

ефективне реагування при ліквідації їх наслідків безпосередньо залежить від 

рівня розвідки та стійкості функціонування економіки країни. 

Закон “Про цивільну оборону України” визначає надзвичайну ситуацію як 

порушення нормальних умов життя та діяльності людей на об’єкті чи території, 

спричинених аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, 

великою пожежею, використання засобів ураження, що призвели чи можуть 

призвести до людських чи матеріальних втрат. 

Якщо розглядати основні особливості використання людського фактора, то 

необхідно виділити характеристику людської поведінки в умовах НС. Люди в 

умовах НС повинні розглядатися як головний об'єкт захисту, багато в чому 

вагомий весь характер заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки населення 

та економіки. При цьому найважливішим принципом розгляду населення як 

об'єкта захисту є принцип диференціації, завдяки якому населення поділяється 

на ступені уразливості, тобто виділяються вразливі верстви населення: діти, 



багатодітні сім'ї, інваліди, особи похилого віку і т.д. Це дозволяє більш 

ефективно планувати рятувальні та інші невідкладні заходи, організовувати 

життєзабезпечення та розподіляти необхідні ресурси [2]. 

Організація життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій 

є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних 

умов життя, здоров’я і працездатності людей, що включає в себе управління 

діяльністю робітників та службовців, усього населення при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуацій, захист населення та територій від наслідків 

аварій, катастроф, стихійного лиха, комунально-побутове обслуговування, 

медичне обслуговування, санітарну обробку, знезараження території, споруд, 

транспортних засобів, обладнання, сировини, матеріалів і готової продукції, та 

ін. 

Усі ці заходи організовуються державною виконавчою владою, органами 

управління цивільної оборони при чіткому погодженні між ними заходів, що 

проводяться. Керівники підприємств, установ і організацій є безпосередніми 

виконавцями цих заходів. Заходи розробляються завчасно, відображаються у 

планах цивільної оборони і виконуються в період загрози та після виникнення 

надзвичайної ситуації. 

 З метою недопущення загибелі людей, забезпечення їх нормальної 

життєдіяльності у надзвичайні ситуації передусім повинно бути проведено 

сповіщення населення про можливу загрозу, а якщо необхідно, – організовано 

евакуацію. 

Ефективність надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в 

НС багато в чому залежить від злагодженості роботи лікарсько-сестринських 

бригад. Досвід роботи багатопрофільного мобільного госпіталю ДСНС України 

при ліквідації наслідків НС як в Україні, так і за її межами дозволив 

сформулювати і перевірити на практиці сучасні вимоги до медичного 

персоналу і принципи формування лікарсько-сестринських бригад мобільного 

госпіталю [3]. 



Отже, одним з основних способів захисту є своєчасний і швидкий вивіз або 

вивід людей з небезпечної зони, тобто евакуація. Вид евакуації визначається 

видом, характером і умовами НС. Планомірна й екстрена евакуації 

розрізняються тимчасовими рамками. Екстрена евакуація викликається 

швидкоплинними процесами накопичення негативних факторів у зоні НС або 

спочатку високими рівнями цих факторів.  

У числі заходів щодо захисту персоналу підприємства, які розробляються 

об'єктової комісією, зазначаються дії по евакуації працюючої зміни, як у 

випадку загрози, так і при виникненні НС. 
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