
УДК 355.338. 
Плюта В.О., керівник Деражнянської 

районної державної адміністрації 
Хмельницької області 

Саміло А.В., викладач кафедри права та 
менеджменту у сфері цивільного захисту, 

ЛДУБЖД 
 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА 
ЕТИКА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПОСАДОВИХ ОСІБ КЕРІВНОГО СКЛАДУ 

ДСНС УКРАЇНИ 
Сучасні якісні зміни в економічному, 

соціальному і політичному житті суспільства 
визначили об'єктивну потребу у формуванні 
сучасного підходу управління в органах і 
підрозділах ДСНС України. 

Важливою метою політики реформування 
системи ДСНС України є створення апарата 
керування сучасного типу, що використовує 
сучасні технології (соціальні, інформаційні, 
управлінські й ін.). В основу таких змін 
покладений новий курс розвитку Єдиної 
Державної Системи Цивільного Захисту в основу 
якої входить ряд завдань, таких як: модернізація 
організаційно-штатної структури, забезпечення 
ефективності державного управління у сфері 
цивільного захисту, підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації фахівців з питань 



цивільного захисту.[2] 
Так, на нашу думку важливе місце повинно 

відводиться вимогам до особистості керівника 
цивільного захисту та оцінці його діяльності, 
основам кадрової політики, управління та роботи з 
персоналом. Акцент на соціальних і 
психологічних аспектах управлінської діяльності 
дозволить підійти до розуміння керування як дуже 
складного механізму взаємодії між людьми. 

В цьому сенсі необхідно показати керівникам 
органів і підрозділів ДСНС України можливості 
підвищення власної компетентності і кваліфікації 
завдяки навчанню, розвитку й саморозвитку 
професійних і особистих якостей. 

В сучасних умовах службово-професійної 
діяльності об'єктивно обумовлена і нова роль 
керівника. Фактично будучи засобом, що 
забезпечює досягнення мети діяльності по 
попередженню та ліквідації надзвичайних 
ситуацій, керівник повинен піднятися на якісно 
новий рівень - стати носієм управлінських 
функцій і компетентним суб'єктом безпосередньо 
управлінської діяльності.  

Важливо, щоб підготовка та розвиток  
індивідуально-професійної етики в управлінській 
діяльності  посадових осіб керівного складу 
проходила не стихійно, не шляхом природного 
добору й навчання в середині професійного 
шляху, а щоб їх формування починалося вже на 



першому щаблі професійної кар'єри, коли молоді 
люди приходять на навчання у відомчі освітні 
установи. На цьому етапі прилучення до професії 
майбутнього фахівця важливо дати не тільки 
професійні знання, але й сформувати в нього 
мотивацію до діяльності, ціннісні орієнтації, 
спрямовані на прогресивний розвиток, прагнення 
стати сьогоденням професіоналом, інтерес до 
власної особистості - її пізнанню й 
удосконалюванню.  

Таким чином, приходимо до твердого 
переконання, що індивідуально – професійна 
етика керівників як суб’єктів управління потребує 
подальшого комплексного і всебічного 
дослідження, так як тільки через них, як через 
канали зв’язку з підлеглими передається основний 
курс державної політики в сфері цивільного 
захисту.   
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