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РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІНСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДСНС УКРАЇНИ 

 
Сучасні якісні зміни в економічному, соціальному та політичному 

житті суспільства визначили об’єктивну потребу у формуванні сучасного 
підходу  до управління в органах і підрозділах ДСНС України. 

Базою для таких змін став новий курс розвитку Єдиної Державної 
Системи Цивільного Захисту, в основу якої входить ряд завдань, зокрема 
таких, як: модернізація організаційно-штатної структури, забезпечення 
ефективності державного управління у сфері цивільного захисту, 
удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільного 
захисту. 

У міру реформування ДСНС України керівники частіше зможуть 
делегувати свої повноваження підлеглим що дає змогу оцінити здібності 
підлеглих та набуття ними навичок і вмінь для досягнення цілей 
організації. Скорочувати використання методів адміністративного тиску й 
розширювати сферу правового, професійного, психолого-інформаційного 
впливу на особовий склад. У зв’язку із цим, зростають вимоги до 
керівників органів і підрозділів ДСНС України, до їхнього 
професіоналізму й удосконалення на основі професійного розвитку. 

Таким чином необхідно показати керівникам органів і підрозділів 
ДСНС можливості підвищення власної компетенції і кваліфікації завдяки 
навчанню, розвитку й саморозвитку професійних і особистих якостей. 

У сучасних умовах службово-професійної діяльності об’єктивно 
обумовлена і нова роль керівника. Фактично будучи засобом, що 
забезпечує досягнення мети діяльності щодо попередження та ліквідації 
надзвичайних ситуацій, керівник повинен піднятися на якісно новий рівень 
– стати носієм управлінських функцій і компетентним суб’єктом 
безпосередньо управлінської діяльності. Сутність керування полягає в 
забезпеченні правильної взаємодії частин, елементів системи управління, 
як єдиного цілого, у вольовому впливі її на структурні підрозділи з метою 
забезпечити ефективність їх діяльності у сфері цивільного захисту. 

Одним із завдань є забезпечення органів та підрозділів цивільного 
захисту кваліфікованими й компетентними кадрами. Цей напрямок роботи 
вимагає комплексного розвитку управлінських, економічних, соціальних, 
правових, моральних, психологічних й інших завдань і є пріоритетним 
обов’язком керівників усіх рівнів. Освоєння нових способів розв’язки 
професійних завдань, розширення сфери професійної компетенції вимагає 
від керівників розвитку індивідуально-професійних якостей, більш 
повного розкриття творчого потенціалу, зміни мотиваційної сфери. 

Керівник повинен піклуватися про підвищення компетентності своїх 
підлеглих. Майже кожна людина має значний потенціал для особистого 



професійного зростання, і відповідно, усе більш важливо задіювати цей 
потенціал. Розвиток людей – ключовий елемент управлінської 
ефективності, що дозволяє одержати такі результати: зростання 
зацікавленості і віддачі працівника; зростання ефективності роботи; поява 
кандидатів на заміщення посад; збільшення життєвої енергії для створення 
сприятливого клімату; постійне підвищення стандартів; створення 
сприятливого середовища для особистого і професійного зростання; 
уміння оцінити індивідуальні потреби; уміння консультувати; здатність 
аналізувати і переймати попередній досвід роботи. 

Таким чином, можемо безапеляційно стверджувати, що 
індивідуально-професійна етика керівників як суб’єктів управління 
потребує подальшого комплексного і всебічного дослідження, оскільки 
тільки через них, як через канали зв’язку з підлеглими, передається 
основний курс державної політики у сфері цивільного захисту. 
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