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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В 

СИСТЕМІ ДСНС УКРАЇНИ 

 

Управління – це функція системи, орієнтована на збереження її основних 

якостей в умовах зміни середовища або на виконання деякої програми, що 

повинна забезпечувати стійкість функціонування, досягнення певної мети. 

Управління є першим етапом тактичного рівня в алгоритмі системно-

організаційній діяльності і зокрема надбудови «НОП» Становлення першого 

кроку як поставлення завдання є безпосереднім запуском механізму, який 

прямо пропорційно впливає як на розвиток подій так і на кінцевий результат та 

досягнення мети завдання. 

Окрім відомих методів впливу керівника на підпорядкованих йому 

працівників, як загальних Ф. Тейлора чи А. Файоля, так і конкретно у сфері 

ДСНС слід виділити індивідуальний підхід до організації управління. 

Опираючись на психологічні фактори людини можна сформувати окремий 

вплив управлінського органу [1]. 

Завдяки Мейо можна, досліджуючи управлінські методи та принципи 

переважної більшості начальницького складу органів ДСНС, помітити що 

управління тільки базується не на особистих якостях, а завдяки «статусу». 

Здобувши окрім, поваги від «вислуги» та рівня «посади» слід керуватись і 

психологічними індивідуальностями підпорядкованих працівників, для 

ефективного виконання поставленого завдання, за допомогою гуманності та 

чітко сформованих психологічних навичок керування людьми, які приведуть до 

бажаної цілі та мети управлінської діяльності. А не тільки домінуючою 

складовою працівника, як це стверджує О. Тоффлер [2]. 

Зважаючи на можливі зайняті посади випускникам служби цивільного 

захисту (зокрема ЛДУ БЖД), безперечно потрібно враховувати молодого 



лейтенанта в ролі безпосереднього виконавця всіх наказів, початковою ланкою 

формуючої управлінської діяльності. 

Це проблемне питання для молодих фахівців слід розглянути як деталь 

механізму у великій системі управління. Як стверджує З.Фрейд  [3], керуватись 

безпосередньо слід, не тільки статутом, але й психологічними тонкощами 

людей, їхніми особливостями, релігійними переконаннями, цілями в житті, 

моральними принципами, духовними нагромадженнями та іншими 

індивідуально особистими якостями людини. 

Звернувшись до трактувань Дейла Карнегі, який впевнено запевняє, що 

ставлення до людини формує вона саме. Цим самим може керувати 

підсвідомістю оточуючих, так би мовити маніпулювати їхнім прийняттям 

рішень. Тобто, вербувати мислення керівника в ту сторону, яку потрібно вам, 

враховуючи всі аспекти управління та переконань психологічних можливостей 

людей, та прогнозування подальших дій. 

Проте  не так легко перехитрити та бути розумнішим, за начальницький 

склад. Діяти можна тільки впевненим на 100 %. Вивчення механізму 

управління з поєднанням психології людського фактору буде формулою успіху 

та вашого подальшого кар’єрного росту. 

Підсиленням маніпуляції може виступати вербальне мовлення. Уміння 

його виражати та розуміти, користуватись та нехтувати. Саме воно може 

виступати вашим надійним та основним озброєнням для маніпуляції свідомості 

– так вважав Реформатський О.О. 

Дейл Карнегі американський психолог, що стояв біля витоків створення 

теорії спілкування, який перевів теоретичні розробки психологів у практичну 

область. Завдяки його вченням можна створювати свій перебіг подій стосовно 

управлінських рішень та діяльності загалом. 

Саме Пол Екман [4] розглядає лице людини як список базових емоцій, їх 

ступінь негативності чи ж позитивності. І вважає, що розпізнавання їх можливе 

та примітне не залежно від культури. 



Спонукання саморозвитку та дій щодо управлінської діяльності має 

відігравати первинну роль у становлення молодого працівника ДСНС України.  

Розвиваючи свої інтелектуальні можливості починаючий фахівець, не 

тільки змусить віддавати накази, тільки які він вважає за потрібні для 

виконання ним же, але й не довго затримається на перших займаних посадах в 

кар’єрі. Тому, опираючись на теорію К. Юнга слід завжди динамічно розвивати 

у собі навички жити, постійно набувати нових умінь, досягати нових цілей та 

проявляти себе. Розвиток кожної людини в цьому напрямі є унікальним, однак 

самоздійснення досягають не всі люди, а лише здібні та високоосвічені. 
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