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АНАЛІЗ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ОРГАНІВ  

ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Управління персоналом здійснюється в межах організаційних структур, 

через які реалізується планомірний і систематичний вплив на поведінку членів 

колективу організації та відносини між ними. Ці структури мають сприяти 

цілеспрямованому й ефективному управлінню персоналом і всією організацією 

через механізм взаємодії принципів і засобів управління. Вибір управлінського 

стилю зумовлює певні організаційні структури та форми. Що ж до 

особливостей процесу управління особовим складом органів та підрозділів 

цивільного захисту, то слід відмітити, що воно є складним і складовим 

компонентом управління. Складним тому, що люди за своїм характером 

відрізняються від інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів 

управління, особливо, при здійсненні швидких і життєво необхідних заходів, 

повязаних з захистом населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

запобіганням їх виникненню, ліквідацією надзвичайних ситуацій, рятувальною 

справою, гасінням пожеж тощо.  

Управління особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту 

забезпечується шляхом комплектування підрозділів спеціалістами відповідної 

компетенції, вибору стратегії управління особовим складом, визначення шляхів 

розвитку необхідної підготовки всього особового складу і кожного, зокрема. 

Невдало вибрана модель управління персоналом наводить до різного 

роду конфліктам, які часто руйнують колектив і створюють напружену. Але 

повна відсутність конфліктів теж погано, інколи вони є стимул-реакцією до 

рішення багатьох проблем. Тому дуже важливо керівникові правильно оцінити 

існуючі умови роботи, особливості підібраного персоналу, специфіку 



поставленого завдання і, грунтуючись на цьому, побудувати свою модель 

управління.  

Одним із суттєвих показників культури управління являється стиль 

керівництва. Стиль керівництва – це система методів керівництва, що постійно 

використовуються, і які відображають неформальну сторону процесу 

управління у вигляді прийомів, які використовуються в повсякденній практиці. 

 Загальний стиль управління складається під впливом переважаючих 

особливостей стилю окремих керівників. І, навпаки, індивідуальний стиль 

формується на основі загального стилю управління із урахуванням певних умов 

роботи та особистих психічних, інтелектуальних та професійних особливостей 

даного керівника. Розрізняють три основних стилі управління персоналом: 

демократичний, автократичний і ліберальний (номінальний) та один 

комбінований стиль керівництва. 

Демократичний стиль полягає в тому, що керівник спирається на своїх 

підлеглих, враховує їх думку, залишаючи за собою лише особисте рішення 

основних питань, але не виключає виявлення творчої ініціативи та активності, 

передбачаючи можливість делегування повноважень по вертикалі. 

Керівник демократичного типу особисто займається тільки найскладнішими й 

важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати всі інші нескладні 

питання. Він намагається радитися з ними, прислухатися до їх думок, не 

підкреслює своїх переваг, тактовно реагує на критику, не уникає 

відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців.  

Автократичний (авторитарний) стиль характеризується тим, що при 

виконання своїх функцій керівник має абсолютну владу, сам визначає способи 

та засоби досягнення загальної мети і прагне не допускати будь-яких змін в 

них. Вся інформація пропускається через керівника. Але при цьому і вся 

відповідальність за результати діяльності підлеглих повністю повинна лягати 

особисто на керівника. Такий стиль керівництва звичайно реалізується в лише 

бюрократичних формах. У їх діяльності домінують догматизм, прагнення 

підпорядкувати колектив своїй волі. Вони не терплять заперечень, неохоче 

прислухаються до думки інших, часто втручаються в роботу підлеглих, 



прискіпливо контролюють їх дії, вимагають пунктуального виконання своїх 

вказівок.  

Найприкметнішими характеристиками керівника-ліберала є відсутність 

розмаху в діяльності, безініціативність, постійне очікування вказівок зверху, 

небажання брати на себе відповідальність за рішення і їх наслідки. Він мало 

втручається у справи підлеглих і не виявляє достатньої активності, в основному 

діє як посередник у взаємовідносинах з іншими колективами. Як правило, він 

дуже обмежений, можливо через свою невпевненість у власній компетентності, 

а отже і в становищі, яке він посідає у службовій ієрархії. У стосунках з 

підлеглими ввічливий і добродушний, ставиться до них з підкресленою 

повагою, намагається допомогти у вирішенні їхніх проблем.  Такий керівник 

готовий вислухати критику, але, як правило, нездатний реалізувати висловлені 

йому пропозиції. Намагаючись не псувати відносин із підлеглими, часто уникає 

рішучих заходів, нехтує принципами, якщо їх дотримання загрожує його 

популярності в очах керівництва чи підлеглих. Ліберал не здатен відстоювати 

свою позицію у складних і екстремальних ситуаціях, часто посилається на те, 

що обмежений у правах і тому не може прийняти певне рішення.  

Ліберальний, авторитарний та демократичний стилі можуть переважати 

в того або іншого керівника, але ніколи не досягають абсолюту, так як і в 

природі не існує чистих холериків, флегматиків, сангвініків та меланхоліків і 

розглянуті вище стилі управління завжди виявляються у людині в певній 

пропорції з перевагою одного з них. 

Отже, завданням кожного керівника, особливо у сфері управління 

органами та підрозділами цивільного захисту є вміло поєднати переваги всіх 

стилів управління персоналом для забезпечення виконання поставлених завдань 

з ліквідації надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, організації 

реагування на них, та забезпечення належної роботи органів та підрозділів 

цивільного захисту. 
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