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Головною метою цивільного захисту є забезпечення концептуального права 

громадян України на безпечне для життя і здоров’я довкілля шляхом захисту населення 

і території через ефективне реагування органів управління та сил цивільного захисту у 

разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Реалізація вище поставленої мети досягається шляхом розробки структури 

системи цивільного захисту України, яка об’єднувала б у своїй діяльності центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і, створювані ними, 

функціональні та територіальні підсистеми єдиної системи цивільного 

захисту(Система). 

Основою ефективності функціонування такої Системи є впровадження у всі 

сфери її діяльності проектно-орієнтованого управління та інформаційних технологій. 

Стан високоефективного управління системою досягається шляхом розробки 

комплексного підходу до захисту населення і територій, що базується на створенні: 

оптимальної та ефективної системи державного управління з питань цивільного 

захисту; ефективної системи запобігання надзвичайним ситуаціям; системи 

ефективного розвитку аварійно-рятувальних служб; удосконаленої нормативно-

правової бази у сфері цивільного захисту, що включає в себе Кодекс про цивільний 

захист України; поглибленої міжнародної інтеграції та співробітництва з питань 

цивільного захисту. 

Таким чином для підвищення ефективності реалізації програм створення 

системи та розвитку її підсистем, нами використані вдосконалені моделі та механізми 

на основі проактивного підходу із залученням новітніх інформаційних технологій. 

Результатом проведених досліджень запропонована концептуальна модель [1] 

Системи на державному рівні з метою ідентифікації і визначення мети та задач 

проектів і програм, що є невід’ємною складовою Системи, а також розробки 

відповідних документів для отримання результату проекту у вигляді стану безпечних 

умов життєдіяльності людини та відповідної нормативно-правової бази (рис.1).  

Структура Системи представлена (див. рис.1) як трьохрівнева система захисту 

населення і територій [2], що включає координуючі та постійні органи управління, 



систему повсякденного управління, сили та засоби, резерви фінансових і матеріальних 

ресурсів, системи зв’язку, а також інформаційно-телекомунікаційні системи. 
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Рис.1. Структура Єдиної державної системи цивільного захисту 

Модель-структура Системи (див. рис. 1) представляє собою інтегровану модель 

збалансованого розвитку систем і підсистем, що показують причинно-наслідкові 

зв’язки та можливість залучення сучасних механізмів управління програмами в Системі 

цивільного захисту на галузевому, регіональному і державному рівнях. 
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