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Результати життєдіяльності людини призвели до глобальних екологічних та 

кліматичних змін. І цей процес прогресує, наслідками чого є збільшення частоти 

та масштабів природних та техногенних катастроф. 

За останні 15 років в Україні зареєстровано більше 5,8 тис. класифікованих 

надзвичайних ситуацій, в яких постраждало понад 34,1 тис. осіб, з них понад 6,7 

тис. осіб загинуло, а прямі матеріальні збитки становлять більше 30 млрд. 

гривень. 

Все це вимагає системного підходу та проектно-орієнтованого управління з 

метою удосконалення системи цивільного захисту, як функції держави, 

спрямованої на захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища, майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання і ліквідації їх 

наслідків та надання допомоги постраждалим. 

Стан природного та техногенного середовища України, його вплив на 

суспільну безпеку останнім часом викликає об’єктивне занепокоєння з боку 

органів виконавчої влади, що стимулює появу наукових розробок у сфері 

техногенно-природної безпеки та цивільного захисту. Так, роботи Марової С.Ф., 

Клименко Н.Г., Жукової Л.А. стосувались особливостей державного управління 

безпекою життєдіяльності населення на різних адміністративних та 

територіальних рівнях. Терент'єва А. В. досліджувала державне управління 

окремим видом (медичним) захисту в умовах надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру. Кузьомін О.Я. та Биченок М.М. 

розглядали проблеми застосування сучасних інформаційних технологій в сфері 

природно-техногенної безпеки. 

Разом з тим, залишається невирішеною проблема подальшої 

трансформації, комплексного розвитку цивільного захисту України як 

особливої функції з урахуванням сучасних природних та антропогенних 

тенденцій. 

Метою статті є впровадження проектно-орієнтованого управління для 

забезпечення системності щодо визначення пріоритетних напрямів, ефективності 

функціонування та перспектив розвитку цивільного захисту, як функції держави, 

з урахуванням існуючого рівня техногенно-природної безпеки та соціально-

економічного розвитку країни. 

Створення оптимальної і відповідно ефективної проектно-орієнтованої 

системи управління є основною запорукою подальшого розвитку цивільного 

захисту, як особливої функції, що вимагає спеціального механізму. 

При цьому удосконалення потребують як функції, так і структура 

управління, які є взаємозалежними та взаємообумовленими складовими 

проектно-організаційної системи управління. Організаційним відображенням 

цивільного захисту є єдина державна система цивільного захисту, що 

розглядається як сукупність органів управління та сил центральних і місцевих 
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органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається 

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту. 

З урахуванням триваючої адміністративної реформи, наслідками якої є 

трансформація системи органів виконавчої влади, державної служби, 

адміністративно-територіального устрою, системи місцевого самоврядування та 

окремих сфер державного управління, постає об’єктивна необхідність в 

завершенні процесу побудови функціональних та територіальних підсистем 

проектно-організаційної структури єдиної державної системи цивільного захисту 

і підтримання її в стані, адекватному зовнішнім організаційно-правовим змінам. 

Належний рівень безпеки життєдіяльності обов’язково повинен 

забезпечуватися створенням освітнього проектного середовища та розгалуженою 

системою навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях і, насамперед, 

способам захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими 

ситуаціями. З урахуванням цього, пріоритетним завданням є побудова сучасної 

системи навчання працюючого та непрацюючого населення, а також, окремо, 

посадових осіб та органів управління, які відповідають за реалізацію заходів 

цивільного захисту. 

Необхідним є створення потужного аварійно-рятувального центру ДСНС 

для проведення аварійно-рятувальних робіт з особливим ризиком та складністю, 

дооснащення його сучасною необхідною інженерною технікою, засобами малої 

механізації та зв’язку, радіаційного та хімічного захисту, спеціальними 

приладами та обладнанням, робототехнікою, засобами життєзабезпечення 

постраждалих та проведення спеціальних робіт. Крім виконання робіт на 

території України такий підрозділ буде використаний і для міжнародних 

гуманітарних місій. 

Таким чином, ефективне впровадження вищезазначених заходів та 

задекларований рух України в напрямку європейської інтеграції потребує 

удосконалення нормативно-правової бази та проектно-орієнтоване управління у 

сфері цивільного захисту.  
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