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КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО І ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Серед існуючих небезпек для України найбільш значна питома вага 

належить природним і техногенним. Маючи стійкий характер і торкаючись, як 

правило, національних інтересів, вони породжують цілу низку інших загроз у 

важливих сферах життєдіяльності країни й ускладнюють таким чином 

вирішення гострих проблем як на державному, так і регіональному рівні. 

Характер і масштаб природно-техногенних загроз національній безпеці України 

показує, що її ступінь не може бути достатнім, якщо на державному рівні не 

буде вирішено завдання захисту населення, об'єктів економіки, національного 

надбання від надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

Надзвичайні ситуації виникають у різних сферах суспільного життя, і 

відповідно взаємовідносини в таких випадках регулюються значною кількістю 

законодавчих актів. Проте відсутність чіткої єдиної концепції у сфері 

цивільного захисту призвела до того, що кожне нове керівництво державною 

системою захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій і 

спеціально уповноважений центральний орган з питань надзвичайних ситуацій 

реалізує суто своє бачення щодо організації даної системи. 

Система захисту населення, що існувала на час отримання Україною 

незалежності, відігравши свою позитивну роль у створенні законодавчих та 

організаційних засад її функціонування, уже не могла повною мірою 

виконувати своє призначення – бути гарантом безпеки населення і його права 

на захист від надзвичайних ситуацій, оскільки політичні зміни загострили 

економічні, виробничі й соціальні проблеми, а зростання кількості 

надзвичайних ситуацій та небезпечних подій потребувало негайного 



висококваліфікованого втручання в них і залучення до дій широкого кола 

міністерств, відомств та їх низових ланок. 

Окрім того, виникла необхідність створити центральний орган виконавчої 

влади, до компетенції якого можна віднести питання захисту населення й 

територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Політичні зміни, значна кількість великих катастроф, що сталися останнім 

часом на території України, серед яких  особливе місце займає Чорнобильська, 

змінили попередню парадигму цивільної оборони на таку, що базується на 

визнанні пріоритету захисту населення і територій від загроз мирного часу і 

пошуку нової моделі такого захисту з урахуванням необхідності переходу від 

галузевого до функціонального принципу реагування на надзвичайні ситуації. 

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в 

загальнодержавному масштабі не буде вирішено завдання захисту населення, 

об'єктів економіки, національного надбання від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного або іншого характеру.  

Головною метою захисту населення і територій під час надзвичайних 

ситуацій є забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і 

ліквідації їх наслідків, зменшення руйнівних наслідків терористичних актів та 

воєнних дій.  

З метою захисту населення, зменшення втрат та шкоди економіці в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій має проводитися спеціальний комплекс 

заходів. Він має такі складові:  

1. Оповіщення та інформування.  

2. Спостереження і лабораторний контроль.  

3. Укриття у захисних спорудах.  

4. Евакуаційні заходи. В умовах неповного забезпечення захисними 

спорудами в містах та інших населених пунктах, які мають об'єкти підвищеної 

небезпеки, а також у воєнний час основним способом захисту населення є 

евакуація і розміщення його у позаміській зоні.  



Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що 

знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного 

радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах прогнозованого 

виникнення локальних  збройних конфліктів у 50-кілометровій прикордонній 

смузі, в районах виникнення стихійного лиха, великих аварій і катастроф (якщо 

виникає  безпосередня  загроза  життю та заподіяння шкоди здоров'ю людини.  

5. Інженерний захист.  

6. Медичний захист.  

7. Біологічний захист.  

8. Радіаційний і хімічний захист.  

Таким чином, забезпечення захисту населення і територій у разі загрози  та 

виникнення  надзвичайних  ситуацій є одним з найважливіших завдань 

держави.  

Актуальність проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки 

населення і територій зумовлена тенденціями зростання втрат людей і шкоди 

територіям, що спричиняються небезпечними природними явищами, 

промисловими аваріями і катастрофами. Ризики надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру невпинно зростають.  

Тому, забезпечення безпеки та захисту населення в Україні, об'єктів 

економіки і національного надбання держави від негативних наслідків 

надзвичайних ситуацій повинно розглядатися як невід'ємна частина державної  

політики  національної  безпеки  і  державного будівництва, як одна з 

найважливіших функцій центральних органів виконавчої  влади, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих 

органів рад.  
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