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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Протягом останнього десятиріччя ми спостерігаємо 

сталу тенденцію до зростання загроз природно-техногенного характеру як в 
Україні, так і у світі. Крім того, події, що відбулися в нашій державі за період 
2014–2016 рр., перетворили питання безпеки на питання виживання нації та 
держави. На жаль, протягом тривалого часу проти нашої країни фактично 
реалізовувалися сценарії, спрямовані на руйнацію сектору безпеки й оборони, 
здійснювалось активне інформаційне супроводження процесу формування в 
суспільстві ставлення до питань безпеки як до другорядних, таких, що можуть 
бути організовані та профінансовані за залишковим принципом. 

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (НС) техногенного й 
природного характеру, протидія загрозам комплексного характеру, серед яких 
особливе місце посідає техногенний тероризм, з метою збереження життя та 
здоров’я людей, захисту критичної інфраструктури держави, забезпечення 
сталого розвитку країни, є однією зі складових національної безпеки держави, 
яку можливо забезпечити лише за умови адекватного організаційно-правового, 
економічного, науково-аналітичного супроводження.  

Так, за офіційними даними ДСНС України, у 2015 році було зареєстровано 
148 надзвичайних ситуацій (НС), з яких 63 – техногенного характеру, 77 – 
природного характеру, 8 – соціального характеру. Внаслідок цих НС загинуло 
242 особи (з них 40 дітей) та 962 – постраждало (з них 422 дитини). За 
аналогічний період у 2016 році загальна кількість збільшилася майже на 4%, при 
цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 15,6%, а НС 
соціального характеру – на 40%. При цьому з початку 2016 року спостерігається 
зменшення кількості загиблих (майже на 20%), проте кількість постраждалих у 
НС збільшилася майже на 15%. При цьому слід враховувати, що в умовах 
«гібридної війни» й антитерористичної операції ризики виникнення НС із 
надзвичайно тяжкими наслідками зростають у геометричній прогресії. Об’єкти 
критичної інфраструктури (у тому числі ядерні станції, гідротехнічні споруди, 
трубопровідна мережа, хімічні підприємства) в умовах триваючої зовнішньої 
агресії перетворюються на найбільш привабливі цілі для військово-
терористичних атак. Втрати від цих атак можуть бути співвідносні або більші, 
ніж наслідки аварії на ЧАЕС. З урахуванням цього, вирішення завдань 
забезпечення природно-техногенної безпеки (ПТБ), протидії техногенному 
тероризму та реалізація функції цивільного захисту перетворюються не лише на 
пріоритетне питання забезпечення національної безпеки, а й виступають 
важливим напрямком наукового пошуку. 

Досягнення цілей безпеки пов’язане зі значними витратами усіх видів 
ресурсів і вимагає комплексу взаємопов’язаних правових, економічних та 
політичних заходів, які мають бути не лише науково обґрунтованими, а й 
розрахованими на швидке й ефективне впровадження. Принцип реалістичності 
безпекової політики вимагає орієнтації сектору безпеки й оборони України на 
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функціонування в умовах «прийнятного ризику». 
Джерельну базу дослідження формують роботи провідних вітчизняних 

вчених у галузі адміністративного та фінансового права, зокрема 
В.Б. Авер’янова, Ю.Ю. Азарова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, 
О. К. Безсмертного, Н.А. Берлач, А.І. Берлача, О.І. Беспалової, Ю.П. Битяка, 
Л.К. Воронової, І.П. Голосніченка, О.І. Деревчука, О.М. Джужи, В.В. Доненка, 
С.С. Засунька, І.В. Зозулі, Д.П. Калаянова, Р.А. Калюжного, 
А.П. Клюшниченка, А.Т. Ковальчука, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
С.Ф. Константінова, О.В. Копана, О.Є. Користіна, О.Д. Крупчана, 
С.О. Кузніченка, О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенка, В.А. Ліпкана, 
М.В. Лошицького, Н.М. Мироненко, Т.П. Мінки, С.О. Мосьондза, А.А. Нечай, 
Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, Ю.Ю. Орлова, О.П. Орлюк, О.І. Остапенка, 
П.С. Пацурківського, Н.Ю. Пришви, Л.А. Савченко, О.Ф. Скакун, О.О. Труша, 
О.В. Турчинова, А.С. Філіпенко, А.Г. Чубенка та ін.  

Використовувалися також наукові праці зарубіжних вчених, а саме: 
Д.М. Бахраха, У. Бека, П.Г. Белова, З. Бжезінського, І.І. Веремеєнка, 
М.І. Єропкіна, Ю.М. Козлова, О.П. Коренєва, В.В. Лазарєва, Л.Л. Попова, 
О.В. Серьогіна, В.Д. Сорокіна, А. Стейс. 

Надзвичайно корисними для автора у науковому та практичному аспектах 
стали висновки дослідників, які розглядали систему забезпечення природно-
техногенної безпеки через призму інших наук: Б.М. Данилишина, Л.А. Жукової, 
Н.Г. Клименко, М.М. Козяра, М.Я. Откідача, М.В. Пасічника, О.М. Ральчука, 
А.В. Степаненка та інших. 

Наукові розробки українських і зарубіжних дослідників заклали теоретичне 
підґрунтя дисертації, сприяли формуванню нових концептуальних підходів до 
питання забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії техногенному 
тероризму, при цьому акцент має бути зроблений на протидії загрозам у цій 
сфері в умовах зростання військово-терористичної загрози та розширення 
практики ведення так званих «гібридних воєн», зниження кількісних і якісних 
показників збитків від НС, у тому числі й шляхом проведення наукових 
досліджень процесу правового регулювання суспільних відносин, що 
складаються у даній сфері. Зазначені фактори обумовлюють актуальність 
обраної тематики дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження проводилось у рамках Стратегії національної безпеки 
України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 № 287, 
Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013–2017 
роки, затвердженої Законом України від 07.06.2012 № 4909, Концепції 
управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
22.01.2014 № 37-р), Пріоритетних напрямів розвитку правової науки в Україні 
на 2011–2015 рр. (постанова загальних зборів Національної академії правових 
наук України від 24.09.2010 № 14-10).  
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Мета і задачі дослідження. Мета дисертації – на основі новітніх підходів у 
галузі національної безпеки й останніх тенденцій розвитку адміністративно-
правової доктрини, визначити теоретичні та практичні аспекти організаційно-
правового забезпечення природно-техногенної безпеки, сформувати на цій 
основі науково обґрунтовані пропозиції доктринального, методологічного, 
організаційного та правового характеру, що спрямовані на підвищення 
ефективності правового регулювання відносин у сфері забезпечення 
національної безпеки. 

Для досягнення обраної мети були окреслені такі задачі: 
– встановити зміст природно-техногенної безпеки, визначити її місце у 

системі національної безпеки, сформувати понятійно-категоріальний 
інструментарій дослідження; 

– охарактеризувати стан нормативно-правової бази щодо забезпечення 
природно-техногенної безпеки; 

  уточнити зміст і структуру адміністративно-правових відносин у сфері 
природно-техногенної безпеки; 

  вивчити стан і визначити напрямки удосконалення системи управління 
природно-техногенною безпекою;  

  визначити адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення 
природно-техногенної безпеки; 

  визначити методологію формування активної моделі забезпечення 
природно-техногенної безпеки, заснованої на ризик-орієнтованому підході; 

  розкрити феномен техногенного тероризму;  
– узагальнити зарубіжний досвід щодо організації та правового 

регулювання забезпечення природно-техногенної безпеки та запропонувати 
впровадження його найпрогресивніших норм і стандартів у вітчизняне 
законодавство; 

– обґрунтувати переваги використання програмно-цільової методології для 
забезпечення реалізації заходів у сфері природно-техногенної безпеки та 
протидії техногенному тероризму; 

– запропонувати проект програмного нормативно-правового акта щодо 
забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії техногенному 
тероризму; 

– виробити пропозиції щодо оптимізації законодавчого забезпечення 
відносин у сфері природно-техногенної безпеки та реалізації функції цивільного 
захисту.  

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері забезпечення природно-
техногенної безпеки та реалізації функції цивільного захисту.  

Предметом дослідження виступають організаційно-правові засади 
забезпечення природно-техногенної безпеки в Україні. 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя роботи передбачає 
застосування комплексу загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. 
Системно-структурний підхід сприяв упорядкуванню емпіричної інформації, 
встановленню особливостей елементів системи забезпечення природно-



4 

 

техногенної безпеки, формулюванню та конкретизації понятійного апарату 
дослідження (підрозділи 1.1, 1.2). Метод соціально-правового моделювання надав 
можливість визначити засади теоретико-методологічного підходу до питань 
адміністративно-правового регулювання відносин у сфері забезпечення природно-
техногенної безпеки (розділ 2). Застосування наукової абстракції сприяло 
формуванню позиції щодо оцінки організаційних і правових засад функціонування 
системи забезпечення природно-техногенної безпеки (підрозділи 1.3, 5.2). 
Синергетичний підхід зробив можливим розуміння складної природи ґенези 
системи забезпечення природно-техногенної (підрозділи 1.4, 1.5, 2.3). Застосування 
діалектичного методу уможливило встановлення зв’язків між різноманітними 
процесами та явищами, які виникають під час функціонування системи 
забезпечення природно-техногенної безпеки (підрозділи 1.1, 3.3, 4.2, 5.1, 5.4). 
Соціологічний метод сприяв вивчення широкого спектра думок практичних 
працівників сектору безпеки щодо досліджуваних проблем на основі узагальнення 
результатів проведеного анкетування (підрозділи 5.1, 5.4, 5.5), методи 
компаративістики були застосовані задля аналізу іноземного досвіду протидії 
військово-терористичним загрозам і забезпечення природно-техногенної безпеки у 
площині його можливої адаптації до вітчизняних умов (підрозділи 1.4, 2.2, 5.1), 
спеціально-юридичний метод було використано під час розгляду питань 
адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
ПТБ, аналізу нормативно-правових положень, що регулюють відносини у сфері 
національної безпеки (підрозділи 3.1, 4.1). Ситуаційний підхід застосовувався задля 
дослідження шляхів удосконалення адміністративно-правової основи регулювання 
природно-техногенної безпеки та цивільного захисту (підрозділ 2.1) та механізму 
адміністративно-правового регулювання управління ризиками надзвичайних 
ситуацій (підрозділ 3.2). Із використанням індуктивного та дедуктивного методу 
було визначено структурно-логічну схему дослідження (підрозділ 1.5). Також 
застосовувався контент-аналіз публікацій та Інтернет-ресурсів, пов’язаних з 
тематикою дисертаційного дослідження.  

Емпіричну базу дослідження становлять: а) офіційні статистичні дані 
Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших спеціальних суб’єктів 
забезпечення природно-техногенної безпеки за 2006–2015 рр.; б) результати 
проведеного анкетування 740 осіб, які працюють у секторі безпеки й оборони 
(ДСНС України – 143 особи, Державна пенітенціарна служба – 76 осіб, 
Міністерство оборони України – 134 особи, МВС України – 378 осіб, РНБО 
України – 9 осіб); в) національні доповіді про стан техногенної та природної 
безпеки в Україні за 2008–2015 рр.; д) інформаційні матеріали органів сектору 
безпеки та оборони України, НАТО й ОБСЄ. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в тому, що вона 
є першим монографічним дослідженням науково-практичної проблеми 
правового регулювання забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії 
техногенному тероризму у контексті формування механізму протидії загрозам 
гібридного характеру. За результатами здійсненого дисертаційного дослідження 
сформульовано й обґрунтовано комплекс концептуальних положень, які мають 
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вагоме теоретичне та прикладне значення, а саме: 
уперше: 
– запропоновано активну ситуаційну модель забезпечення природно-

техногенної безпеки, яка має функціонувати на основі ризик-орієнтованого 
підходу та визначені організаційно-правові засади її побудови, що дозволяє 
здійснити перехід від формування тактичних рішень як реакції на існуючі 
проблеми до прогнозування того, як розвиватимуться процеси у довгостроковій 
перспективі і як до них готуватися; 

–  обґрунтовано пропозицію щодо впровадження у законодавство України 
поширених у безпековому законодавстві країн Європи та США термінів 
«критична інфраструктура», «об’єкти критичної інфраструктури» та визначено 
їх змістовне наповнення; 

–  аргументовано необхідність комплексного та системного вдосконалення 
і розвитку системи забезпечення природно-техногенної безпеки в Україні з 
урахуванням актуалізації загроз військово-терористичного характеру, що має 
охоплювати законодавчий, адміністративний, доктринальний та методологічний 
напрямки; 

 сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до нормативних 
актів України, а саме: Кодексу цивільного захисту України, Бюджетного кодексу 
України, Законів України «Про боротьбу з тероризмом», «Про Загальнодержавну 
цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки»; 

 доведено необхідність та запропоновано проект нормативно-правового 
акта щодо забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії техногенному 
тероризму, який поєднує всі форми реалізації державної політики у відповідній 
галузі в єдину та взаємообумовлену систему на основі довгострокового 
стратегічного планування (Концепція забезпечення природно-техногенної 
безпеки та протидії техногенному тероризму);  

 аргументовано необхідність запровадження механізму ланцюгового 
бюджету щодо пріоритетних заходів у сфері безпеки і оборони з метою 
забезпечення безперервного еволюційного розвитку системи національної безпеки;  

 запропоновано здійснювати публічне управління природно-техногенною 
безпекою та відповідними ризиками на основі алгоритму «витрати – отриманий 
соціально-економічний ефект», при цьому у якості базової ціннісної категорії 
має виступати «економічна вартість життя людини», розрахована на рівні 
європейських стандартів; 

удосконалено: 
– понятійно-категорійний апарат у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зокрема 
уточнено поняття «безпека», «природно-техногенна безпека», «планування у 
сфері природно-техногенної безпеки»; 

– знання про ролі та місця суб’єктів забезпечення природно-техногенної 
безпеки в системі національної безпеки України, питання розмежування 
компетенції в цій сфері між органами публічного управління; 
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–  доктринальне та законодавче використання терміна «природно-
техногенна безпека» для позначення захисту від широкого комплексу загроз не 
соціально-військового характеру як стану убезпечення населення, біологічних 
об’єктів, територій та інфраструктури від негативних наслідків НС 
техногенного, природного та комплексного характеру;   

–  положення щодо напрямків реформування системи адміністрування у 
сфері природно-техногенної безпеки шляхом перерозподілу повноважень між 
Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною гвардією 
України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ 
України та місцевими органами влади; 

– теоретичні та практичні аспекти розмежування завдань цивільного 
захисту та цивільної оборони у контексті поширення загроз комплексного 
(«гібридного») характеру; 

дістало подальшого розвитку: 
– дослідження щодо системи органів, уповноважених здійснювати 

адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення природно-
техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму; 

–  підходи щодо ґенези механізму управління ризиками у сфері природно-
техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму; 

– система спеціальних принципів забезпечення природно-техногенної 
безпеки. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
тому, що доктринальні положення, сформульовані й обґрунтовані у дисертації, є 
верифікованими, достовірними та логічно завершеними. Отримані висновки, 
пропозиції та рекомендації впроваджені як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівнях у: 

–  законотворчій сфері – при підготовці пропозицій щодо внесення змін до 
Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» та «Про загальнодержавну цільову 
програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру на 2013-2017 роки» (довідка про впровадження 
Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин від 11.09.2015), розробці пропозицій до чинного законодавства та 
проектів нормативно-правових актів з питань фінансово-ресурсного 
забезпечення природно-техногенної безпеки, захисту об’єктів критичної 
інфраструктури та реалізації програм у сфері інформаційної безпеки, а також 
протидії фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження 
(акт впровадження Комітету Верховної Ради України з питань фінансової 
політики і банківської діяльності від 11.12.2015), до відомчих нормативно-
правових актів Державної служби з питань надзвичайних ситуацій і при 
розробці пропозицій до законодавчих актів з питань державного нагляду 
(контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (акт 
впровадження Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, 
техногенної безпеки та цивільного захисту Державної служби України з 
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надзвичайних ситуацій від 30.09.2015);  
–  науково-дослідній сфері – при розробці пропозицій до законодавства з 

питань національної безпеки, співпраці з органами виконавчої влади, іншими 
органами, задіяними в системі національної безпеки, у тому числі протидії 
техногенному тероризму, удосконалення адміністративно-правових і фінансово-
правових засад взаємодії суб’єктів реалізації функції цивільного захисту (акт 
впровадження Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з 
організованою злочинністю при РНБО України від 05.11.2015); 

–  практичній площині – при розробці нормативно-правових актів і планів 
заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки у м. Києві (акт 
впровадження ГУ ДСНС України в м. Києві від 17.04.2014), підготовці відомчих 
нормативно-правових актів і методичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності правового механізму протидії фінансуванню тероризму та 
підвищення ефективності публічного адміністрування у сфері національної 
безпеки, взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з 
правоохоронними органами, зокрема з МВС України, з питань протидії проявам 
тероризму (довідка про впровадження Державної служби фінансового 
моніторингу України від 15.01.2015); до відомчих нормативно-правових актів з 
питань організації цивільного захисту Державної пенітенціарної служби України 
(акт впровадження Державної пенітенціарної служби України від 05.10.2015); 

–  сфері освітньої діяльності – під час вивчення блоку публічно-правових 
дисциплін (акт впровадження Навчально-наукового інституту підготовки 
фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії 
внутрішніх справ від 15.04.2014). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 
дисертантом самостійно. Положення та висновки, що викладені в дисертації та 
складають її наукову новизну, розроблені автором особисто. У співавторстві з 
А.Г. Чубенко та Ю.Ю. Азаровим опублікована монографія «Організаційно-
правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру», у якій дисертант дослідив поняття та 
зміст природної та техногенної безпеки, питання забезпечення громадської 
безпеки в умовах надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру, 
систему суб’єктів забезпечення ПТБ, напрямки підвищення ефективності 
законодавчого регулювання у сфері ПТБ; у співавторстві з А.Г. Чубенко та О.І. 
Деревчуком опублікована монографія «Фінансування центральних органів 
виконавчої влади із використанням програмно-цільового методу (на матеріалах 
Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій України)», 
у якій дисертант дослідив зміст програмно-цільового методу як основи 
стратегічного планування, розглянув особливості оцінки ефективності 
бюджетних програм у сфері цивільного захисту; у співавторстві з А.Г. Чубенко та 
Л.В. Лемещук опублікована стаття «Організаційно-правові засади фінансування 
органів виконавчої та судової влади із використанням програмно-цільового 
методу», у якій дисертант розглянув специфіку застосування елементів 
програмно-цільової методології у процесі фінансування органів публічної 
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адміністрації; у співавторстві з А.Г. Чубенко та О.П. Дзісяком опублікована 
стаття «Фінансово-правові проблеми організації взаємодії у сфері цивільного 
захисту», у якій дисертантом дослідженні питання розмежування бюджетних 
повноважень між суб’єктами єдиної державної системи цивільного захисту 
України; у співавторстві з А.Г. Чубенко опублікована стаття «Організаційно-
правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів», у 
якій дисертант дослідив питання оптимізації системи критеріїв оцінки 
ефективності та результативності бюджетних видатків, у тому числі у сфері 
цивільного захисту; у співавторстві з М.С. Удовиком та О.І. Деревчуком 
опублікована стаття «Вдосконалення правового регулювання класифікації 
видатків бюджету», у якій дисертант проаналізував вплив деталізації бюджетної 
класифікації видатків на оцінку ефективності бюджетних програм; у співавторстві 
з М.С. Удовиком та А.Г. Чубенко опублікована стаття «Організаційно-правові 
проблеми підвищення ефективності матеріально-технічної та фінансової 
підсистеми цивільного захисту в Україні», у якій дисертант дослідив механізм 
фінансово-ресурсного забезпечення реалізації функції цивільного захисту, 
визначив конкретні пропозиції до бюджетного законодавства; у співавторстві з 
А.Г. Чубенко опубліковано тези доповіді «Організаційно-правові засади 
удосконалення системи управління у сфері цивільного захисту», у якій дисертант 
на основі аналізу механізму публічного адміністрування у сфері захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій різної ґенези формулює 
пропозиції щодо відповідного розмежування повноважень і відповідальності між 
органами загальної та спеціальної компетенції у сфері цивільного захисту; у 
співавторстві з А.Г. Чубенко опубліковано тези доповіді «Правове регулювання 
бюджетування, заснованого на програмно-цільовому підході: проблеми та 
перспективи», у якій дисертант дослідив перспективи запровадження в Україні 
бюджетування, орієнтованого на результат; у співавторстві з Ю.О. Тараненко 
опубліковано тези доповіді «Напрями вдосконалення бюджетних повноважень 
Міністерства внутрішніх справ України», у якій дисертант розглянув особливості 
бюджетно-правового статусу МВС; у співавторстві з В.Р. Щавинським 
опубліковано тези доповіді «Правові засади підвищення ефективності 
внутрішнього фінансового контролю», у якій дисертант досліджує законодавчі 
засади оптимізації механізму внутрішнього фінансового контролю та аудиту в 
контексті запровадження програмно-цільової методології бюджетування. 
Викладені в дисертації наукові положення, висновки та рекомендації, що 
виносяться на захист, отримані автором самостійно. Наукові ідеї співавторів цих 
праць у дисертації не використовувались, а результати кандидатської дисертації 
здобувача повторно не виносяться на захист докторської дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Результати здійсненого дослідження 
оприлюднені на таких міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах: «Взаємодія органів 
державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу» (Тернопіль, 2010), 
«Протидія злочинам, які вчиняються з використанням комп’ютерних мереж» 
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(Севастополь, 2010), «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової 
держави» (Одеса, 2010), «Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, 
транспорті, виробництві та освіті» (Одеса, 2009), «Теоретичні та практичні 
проблеми правового регулювання економіки» (Київ, 2011), «Внутрішні та 
зовнішні загрози національній безпеці держави» (Київ, 2013), «Актуальні 
правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства» 
(Кіровоград, 2013), «Актуальні проблеми правового регулювання економічної 
безпеки» (Київ, 2013), «Протидія корупції у сфері державних закупівель» (2014), 
«Організаційно-правові засади фінансування діяльності держави» (Київ, 2014), 
«Актуальні питання реформування правової системи в Україні» (Київ, 2015), 
«Організаційні та правові засади забезпечення економічної безпеки держави в 
контексті європейської  інтеграції» (Київ, 2015), «Актуальні проблеми економіки 
та права: теорія та практика» (Київ, 2015), «Оперативно-розшукове запобігання 
корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням» (Київ, 2015), 
«Національна оцінка ризиків: місце та роль приватного сектору» (Львів, 2015), 
«Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології» (Київ, 2015), «Zprávy 
vědecké ideje – 2015» (Чехія, Прага), Fundamental and applied science – 2015 
(Великобританія, Шеффілд, 2015), «Пріоритети розвитку юридичних наук у 21 
столітті» (Київ, 2016), «Актуальні питання протидії відмиванню коштів та 
фінансування тероризму» (Київ, 2016), «Національні та міжнародні стандарти 
сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (Київ, 2016). 

Публікації. Основні наукові положення дисертації відображені у 
п’ятдесяти наукових публікаціях, із яких одна одноосібна монографія, дві 
монографії у співавторстві; двадцять одна наукова стаття, опублікована у 
фахових виданнях України з юридичних наук; п’ять статей в іноземних фахових 
наукових виданнях; двадцять одна теза у збірниках матеріалів науково-
практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені сформульованою метою та 
задачами. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, що включають 
дев’ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 453 сторінки, з яких 373 сторінки 
основного тексту. Список використаних джерел складається із 347-и 
найменувань і займає 39 сторінок, додатки викладено на 41-й сторінці. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність теми; вказано на зв’язок 
роботи з науковими програмами та планами; визначено мету і задачі, об’єкт, 
предмет і методи дослідження; окреслено наукову новизну результатів, їх 
теоретичне та практичне значення; наведено інформацію про апробацію й 
оприлюднення отриманих наукових напрацювань. 

Розділ 1 «Природно-техногенна безпека як об’єкт адміністративно-
правового дослідження» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Природно-техногенна безпека як елемент національної 
безпеки» на основі аналізу сутнісно-філософського наповнення поняття 
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«безпека» здійснюється формування належної методологічної основи з метою 
узагальнення, систематизації та класифікації усього наявного матеріалу, 
виявлення закономірностей і взаємозв’язку між поняттями та категоріями в 
галузі безпеки, яку потрібно розглядати як динамічне системне явище. 

Приділяється увага дослідженню кола таких питань, як: гносеологічна 
інтерпретація поняття природно-техногенної безпеки (дослідження процесу 
вивчення правового аспекту забезпечення ПТБ як складної синергетичної 
системи); еволюція розвитку теорії та практики її забезпечення; концептуальні 
та методологічні основи її забезпечення; адміністративно-правові, фінансово-
правові  та інформаційно-правові механізми її реалізації; організаційна 
структура та суб’єкти забезпечення ПТБ; ґенеза, сучасний стан і визначальні 
тенденції розвитку законодавства у сфері ПТБ; організаційно-управлінські, 
адміністративно-правові та фінансово-правові заходи забезпечення ПТБ. 

На базі ґрунтовного змістовного, лінгвістичного, теоретико-правового 
вивчення  співвідношення змісту категорій «національна безпека», «публічна 
безпека», «громадська безпека», «екологічна безпека», «техносферна безпека» і 
«природно-техногенна безпека» доводиться доцільність доктринального та 
законодавчого використання терміна природно-техногенна безпека для позначення 
захисту від широкого комплексу загроз не соціально-військового характеру. 

Враховуючи, що техногенна та природна безпека розглядаються нами як 
елементи громадської безпеки, наголошується на прогалинах у правовому 
регулюванні досліджуваної групи суспільних відносин. Формулюється 
пропозиція щодо розробки та прийняття Концепції забезпечення громадської 
безпеки, у межах якої можливе не лише уніфікувати термінологію, а й визначити 
стратегічні пріоритети розвитку сектору безпеки, у тому числі за такими 
напрямками, як природна та техногенна безпека. Крім того, доцільним видається 
закріплення у Законі України «Про основи національної безпеки» визначення 
громадської безпеки та основних індикаторів її досягнення. Відповідно, у 
Кодексі цивільного захисту слід передбачити дефініцію «природна безпека». 

У підрозділі 1.2 «Поняття, зміст та правове регулювання природно-
техногенної безпеки» досліджуються особливості адміністративно-правового 
регулювання у сфері природно-техногенної безпеки. Наголошується, що правові 
норми забезпечують функціонування системи природно-техногенної безпеки та 
її підсистем, нормування і формалізацію відповідних організаційних та 
інформаційних структур із використанням спеціальних правових режимів. 

Відзначається, що адміністративно-правове регулювання відносин у сфері 
природно-техногенної безпеки здійснюється з метою реалізації двох важливих 
функцій держави – правоохоронної та цивільного захисту.  

Пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту України, у 
якому слід визначити ПТБ як стан убезпечення населення, біологічних об’єктів, 
територій та інфраструктури від вражаючих факторів і впливу природних та/або 
техногенних катастроф або природних та/або техногенних надзвичайних 
ситуацій, а також надзвичайних ситуацій комплексного характеру. При цьому 
слід враховувати, що джерелом природно-техногенної надзвичайної ситуації 
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можуть виступати небезпечні природні явища, аварії чи техногенні катастрофи, 
а також акти технологічного тероризму. Саме технологічний тероризм як 
сучасний і найбільш небезпечний різновид терористичної діяльності становить 
величезну загрозу техногенній безпеці, при цьому в якості об’єкта 
терористичних актів може розглядатися критична інфраструктура держави. 

Крім того, в сучасних умовах представляється доцільним законодавче 
визначення поняття «техносферної безпеки» як властивості об’єкта, яка 
виражена у його здатності протистояти негативним факторам техносферних 
небезпек. 

Окреслюються першочергові завдання нормативно-правового забезпечення 
ПТБ: законодавче оформлення ПТБ в окрему сферу національної безпеки 
України; формування та розвиток єдиного понятійного апарату у сфері ПТБ з 
урахуванням стандартів безпеки ЄС і НАТО; розмежування близьких за своїми 
завданнями й об’єктами захисту нормативно-правових комплексів техногенної, 
природної, екологічної безпеки та цивільного захисту на двох основних стадіях 
управління ПТБ (превентивної і післяаварійної); нормування ПТБ (на основі 
розроблення науково-практичних методів оцінки рівня безпеки життєдіяльності 
людини та виробничої діяльності з урахуванням наявних географічних і 
кліматичних умов) і законодавче затвердження прийнятних рівнів природних та 
техногенних ризиків як у цілому в державі, так і в кожній галузі промисловості, 
які суспільство може забезпечити з урахуванням усього комплексу соціально-
політичних, економічних, науково-технологічних, екологічних та інших вимог; 
розроблення концептуальних і методологічних засад управління ПТБ. 

Констатується, що існуюча модель забезпечення ПТБ і ЦЗ, є реактивною, 
тобто орієнтованою на вирішення проблем, а не на їх попередження. При цьому 
світовий досвід вказує на неможливість досягнення прийнятного рівня безпеки 
за умови відсутності дієвої системи попередження НС. Прийнятним може 
вважатися ризик, рівень якого є виправданим з точки зору екологічних, 
економічних, соціальних та інших проблем у конкретному суспільстві у 
відповідний період. Останніми роками в Україні щорічно виникає близько 300 
НС різного походження, внаслідок яких держава втрачає до 2,5% валового 
внутрішнього продукту, що в сучасних умовах є неприпустимим.  

Доводиться теза про те, що методичною основою управління ПТБ є ризик-
орієнтований підхід, тобто створення системи аналізу й управління ризиками як 
основи регулювання безпеки населення та територій, забезпечення 
гарантованого рівня безпеки громадянина і суспільства. Загальновизнаним 
інструментарієм при цьому є ймовірнісно-детермінований принцип. 

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правові засади визначення рівня 
природно-техногенної безпеки» констатується, що постійне зростання ризиків 
виникнення НС різної ґенези є для нашої держави суворою реальністю. Така 
ситуація значною мірою обумовлена істотним збільшенням 
екологодеструктивного навантаження та значної зношеності основних фондів. 
Відповідно, перед нашою державою постає завдання підвищення ефективності 
цивільного захисту, зміни загальної парадигми державної політики у цій сфері. 
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При цьому слід враховувати, що сумарні ризики виникнення НС техногенного 
характеру значно перевищують сумарні ризики природних НС. Такий стан справ 
є неприпустимим для нормального функціонування критичної інфраструктури 
нашої держави. 

Наголошується, що вимірювання ризиків у сфері ПТБ повинно базуватися 
на комплексі показників (індикаторів), за допомогою яких можна визначити не 
тільки кількісні, але і якісні порогові значення ризику. При цьому 
застосовуються як об’єктивні показники (ступень екологічного забруднення, 
статистична оцінка параметрів технічного стану об’єктів техносфери тощо), так і 
суб’єктивні (узагальнення результатів соціологічних досліджень з питань ПТБ, 
аналіз звернень громадян). При цьому варто пам’ятати про можливість 
отримання діаметрально протилежних результатів у ході аналізу об’єктивних і 
суб’єктивних показників, зокрема внаслідок проведення інформаційного впливу 
та дезінформації в умовах гібридного конфлікту. 

На основі аналізу державної політики у сфері ПТБ і досліджень у цій сфері, 
пропонується визначити відповідні спеціальні (галузеві) індикатори: загальний 
рівень забруднення навколишнього середовища, кількість небезпечних об’єктів 
техносфери, рівень задоволення населення роботою елементів системи цивільного 
захисту, кількість НС техногенного та природного характеру у розрахунку на 
певну чисельність населення, кількість загиблих і постраждалих від НС, кількість 
технічних засобів попередження НС, розмір реальних і потенційних матеріальних 
втрат від НС, кількісний та якісний склад підрозділів сектору безпеки, у тому 
числі служб цивільного захисту, стан фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення підрозділів цивільного захисту, рівень ризику виникнення НС 
техногенного та природного характеру, рівень ефективності профілактично-
попереджувальних заходів у сфері ПТБ тощо. Наведений нами перелік 
індикаторів не є вичерпним, а являє результат інтегрального підходу до аналізу 
процесів і явищ у сфері суспільної безпеки в цілому й у сфері захисту від 
надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру зокрема. 

У підрозділі 1.4 «Техногенний тероризм як загроза національній безпеці» 
відзначається, що розміщені на території України ядерні реактори, великі хімічні 
виробництва та складні інженерні споруди (дамби, водоймища тощо) можуть 
стати об’єктом диверсій і терористичних актів, актів саботажу та викрадень 
ядерного палива, інших злочинних дій. Це може спричинити НС, що мають 
небезпечні соціальні й економічні наслідки для країни, її національної безпеки. 
Крім того, враховуючи фактичну відсутність надійного фізичного захисту на 
більшій частині потенційно небезпечних об’єктів, цей аспект природно-
техногенної й екологічної безпеки є одним із пріоритетних.  

Констатується, що у законодавстві України паралельно використовуються 
як рівнозначні терміни «техногенний тероризм» і «технологічний тероризм». 
Автор обґрунтовує тезу про те, що застосування єдиної категорії – «техногенний 
тероризм» – сприятиме уніфікації понятійної бази у сфері протидії тероризму, 
адже термін «технологія» – це сукупність знань щодо способів і засобів 
виробничих процесів, а також самі процеси. Водночас термін «техногенний» 
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означає «породжений, створений технікою, промисловістю», що більше 
відповідає змісту описуваного явища. З урахуванням цього існує потреба 
узгодження норм Кодексу цивільного захисту та законів України «Про основи 
національної безпеки України» та «Про боротьбу з тероризмом».  

Крім того, дисертант доводить недоцільність перерахування всіх систем, 
об’єктів і мереж, які можуть бути об’єктами терористичних атак, замість цього 
пропонується запровадити у законодавство терміни «критична інфраструктура», 
«об’єкти критичної інфраструктури», які вже тривалий час використовуються і в 
законодавстві США, і в документах Єврокомісії.  

У підрозділі 1.5 «Теоретико-методологічні засади та гіпотеза 
дослідження» наголошується, що з метою забезпечення всебічності, повноти й 
об’єктивності дослідження, підтвердження коректності та репрезентативності 
зроблених висновків та зважаючи на складність і багатоаспектність теми 
дослідження, доцільним є застосування комплексного міждисциплінарного 
підходу на основі широкого залучення теоретико-методологічних напрацювань 
не лише правничої науки, а й економіки, теорії державного управління, 
безпекознавства, синергетики. 

Обрана методологія використана з метою обґрунтування сформульованої 
автором гіпотези дослідження, яка ґрунтується на припущенні, що оптимізація 
механізму забезпечення ПТБ має базуватися на формуванні активної, превентивної,  
соціально-економічно ефективної й орієнтованої на результат моделі. 

Розділ 2 «Організація та законодавче регулювання забезпечення 
функціонування системи природно-техногенної безпеки» складається з 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Мета, завдання, функції та принципи адміністративно-
правового регулювання природно-техногенної безпеки та цивільного захисту» 
розглядаються основні засади публічно-правового регулювання відносин у сфері 
ПТБ.  

Наголошується, що забезпечення ПТБ вимагає, насамперед, визначення 
цільової орієнтації цих процесів. Обрання конкретних цілей визначає динаміку 
процесу, його пріоритети. Характер і зміст цілей значною мірою визначають 
також соціальну спрямованість державного управління у сфері ПТБ. 

Пропонується розширити перелік існуючих у правовій доктрині та 
нормативно визначених принципів регулювання відносин у сфері ПТБ за 
рахунок законодавчого закріплення принципів пріоритету превентивних заходів 
безпеки; інформаційного забезпечення неухильного та свідомого дотримання 
громадянами правил поведінки та дій в умовах НС техногенного та природного 
характеру; обов’язковості реалізації заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню НС і мінімізації їх негативних наслідків; урахування соціально-
політичних, економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня 
реальної небезпеки виникнення НС техногенного та природного характеру; 
ефективного й комплексного використання наявних сил і засобів, які призначені 
для запобігання НС техногенного та природного характеру, наявності та 
постійного оновлення відповідних людських і матеріально-ресурсних резервів. 
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Здійснено розгляд функцій адміністративно-правового регулювання ПТБ у 
межах таких функцій держави, як цивільний захист і правоохоронна. На основі 
проведеного наукового пошуку доведено, що вимогою сьогодення є розгляд 
нової функції, пов’язаної з необхідністю діяльності держави в екстремальних 
ситуаціях, що набуває особливого значення в умовах постійного зростання 
складності сучасних вимог і загроз (гібридна війна, техногенний тероризм).  

У підрозділі 2.2  «Загальна характеристика суб’єктів забезпечення 
природно-техногенної безпеки, їх місце в системі цивільного захисту» 
підкреслюється, що забезпечення ефективного публічного управління у сфері 
ПТБ можливе лише за умови чіткого усвідомлення специфіки як об’єкта 
управлінського впливу, так і багатопланових зв’язків між суб’єктами реалізації 
функції цивільного захисту, визначення їх місця в механізмі забезпечення 
національної безпеки. 

Відзначається, що в Україні протягом останнього десятиріччя відбувалося 
формування системи цивільного захисту, яка ґрунтувалася на невійськових 
формуваннях, що наблизило її до європейських моделей. Усі ці кроки було 
спрямовано на перетворення системи цивільної оборони, розрахованої на дії в 
умовах НС військового характеру, на систему захисту населення та територій від 
загроз невійськового характеру. Але, враховуючи ситуацію, що склалася в нашій 
державі у 2014 р., така система виявилася неадекватною в умовах виникнення 
широкомасштабного військового конфлікту на сході України. Тому наразі 
виправданим є врахування досвіду Швейцарії щодо здійснення функції 
цивільного захисту в нерозривному зв’язку з реалізацією завдань цивільної 
оборони. Звичайно, за умови припинення військових дій і зниження рівня 
військово-терористичної загрози, реалізацію функції цивільного захисту може 
здійснювати спеціальне агентство (служба) у складі МВС України.  

На основі аналізу повноважень органів, які реалізують найбільший обсяг 
функцій, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням ПТБ (МВС, ДСНС, МО), 
формулюється теза щодо доцільності запровадження в Україні американської 
моделі організації Національної гвардії, заснована на її підпорядкуванні МО (а в 
процесі децентралізації, можливо, і місцевій владі) із закріпленням за 
Національною гвардію завдання щодо оперативної оборони території 
(Operational Defense of Territory) і формування підрозділів резервістів, що 
посилить Національну гвардію в разі виникнення конфлікту. Це дасть змогу 
ефективно реагувати в разі виникнення НС як військового, так і природно-
техногенного характеру. 

Ґрунтуючись на аналізі іноземного досвіду, формулюються конкретні 
пропозиції щодо удосконалення вітчизняної моделі організації системи ПТБ: 
відновлення елементів цивільної оборони для вирішення комплексу завдань 
щодо протидії загрозам військово-терористичного характеру (досвід Італії), 
формування нових доктринальних підходів у сфері військової медицини та 
медицини катастроф (досвід Ізраїлю). Досліджуються питання фінансово-
економічного забезпечення ПТБ та організації контролю за цільовим і 
ефективним використанням коштів у цій сфері.   
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У підрозділі 2.3 «Забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів та 
об’єктів критичної інфраструктури в Україні в умовах зростання військово-
терористичної загроз» відзначається, що проблема фізичної безпеки ядерних 
установок і ядерних матеріалів, а також відповідної інфраструктури виникла 
одночасно з початком атомної ери. У сучасних умовах, після зламу двополюсної 
системи глобальної безпеки, виникає загроза руйнування режиму 
нерозповсюдження ядерної зброї, в основі якого покладено Договір 
нерозповсюдження, відбувається актуалізація загроз тероризму й екстремізму, 
які набувають нових форм і вимірів.  

Фактор тероризму активно використовується для досягнення певних цілей у 
зовнішній і внутрішній політиці. Саме у такій ситуації опинилася Україна, проти 
якої було розпочато так звану «гібридну війну», невід’ємними елементом якої 
виступають сепаратизм і тероризм. Констатується, що ймовірність здійснення 
актів ядерного тероризму проти відповідних об’єктів в Україні є незначною, 
особливо у тих регіонів, де терористи мають значну підтримку серед населення 
або розраховують на таку підтримку. Водночас, враховуючи значну кількість 
потенційних об’єктів терористичних атак, цілком можливим є напад на ядерні 
об’єкти, які розташовані у тих регіонах, де підтримка терористів є мінімальною. 
Крім того, в умовах активізації військових дій, у геометричній прогресії 
зростають ризики випадкового нанесення ударів по об’єктам критичної 
інфраструктури держави, у тому числі ядерним і хімічним.   

В умовах зростання військово-терористичної загрози у нашій державі 
виникає нагальна потреба розробки та нормативного закріплення стратегії 
забезпечення фізичної ядерної безпеки та протидії техногенному тероризму. 
Нагальною потребою є також нормативне закріплення питань взаємодії 
підрозділів ДСНС України та Національної гвардії у сфері забезпечення 
фізичної безпеки ядерних і хімічних об’єктів. 

На основі аналізу досвіду США, Словаччини, Угорщини та Польщі 
обґрунтовується пропозиція щодо законодавчого закріплення механізму захисту 
критичної інфраструктури. 

У підрозділі 2.4 «Інформаційна безпека в умовах «гібридної війни» та при 
надзвичайних ситуаціях природно-техногенного характеру» загрози 
інформаційній безпеці розглядаються в органічному зв’язку з питанням захисту 
об’єктів критичної інфраструктури. Констатується, що зростання ризиків 
виникнення НС переважно техногенного характеру, у тому числі внаслідок 
вчинення актів техногенного тероризму, обумовлює необхідність оптимізації 
організаційного та правового механізму забезпечення зв’язку у сфері цивільного 
захисту й оповіщення про загрозу або виникнення НС, удосконалення механізму 
інформаційно-психологічного захисту населення.  

Доводиться необхідність прийняття нового Положення про організацію 
зв’язку у сфері цивільного захисту й оповіщення про загрозу або виникнення 
НС, у якому має бути визначено перелік і компетенцію суб’єктів оповіщення; 
визначено алгоритм дій суб’єктів, які здійснюють оповіщення, й алгоритм 
підготовки та прийняття рішення щодо оповіщення про загрозу або виникнення 
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НС; передбачено конкретні норми, присвячені детальному регулюванню 
відносин розмежування відповідальності за організацію та проведення 
оповіщення між центральними і місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, керівниками об’єктів, що створюють 
спеціальні, локальні й об’єктові системи оповіщення. Крім того, Положення 
повинно визначати процедури та механізми обов’язкового залучення 
телерадіокомпаній, а також провайдерів, операторів, власників Інтернет-мереж, 
мереж мобільного зв’язку для здійснення оповіщення населення про загрозу або 
виникнення НС на безоплатній основі.  

Дисертант пропонує передбачити у ст. 31 Кодексу цивільного захисту 
України право доступу операторів центрів Системи екстреної допомоги 
населенню до баз даних операторів телекомунікації (номер телефону абонента, 
прізвище, ім’я та по батькові, адресу абонента, для абонента мереж мобільного 
зв’язку – його географічне місце перебування), якщо це необхідно для 
своєчасного реагування на НС, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, 
знищення або пошкодження майна тощо. 

Розділ 3 «Забезпечення природно-техногенної безпеки на основі 
програмно-цільового підходу» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Програмно-цільовий метод управління та бюджетування 
як основа функціонування активної моделі природно-техногенної безпеки» 
вихідною методологічною позицією визначено тезу про те, що ефективна 
державна політика й управлінська діяльність можливі лише за умови належної 
організації процесів планування. У якості прикладу системності в організації 
сукупності стратегічних документів у сфері забезпечення національної безпеки, 
упровадження сучасних методів стратегічного планування та управління 
розглядається досвід США. 

Наголошується, що пріоритетним завданням у сфері безпекового 
планування є узгодження чинних нормативно-правових актів щодо застосування 
єдиного понятійно-категоріального апарату у сфері національної безпеки, 
оптимізація структури та встановлення чіткої ієрархії стратегічних документів, 
забезпечення формування системи стратегічного планування на основі 
програмно-цільового підходу відповідно до європейських стандартів і 
стандартів НАТО. 

Обґрунтовується необхідність розбудови механізму безпекового 
планування на основі програмно-цільової методології, що передбачає реалізацію 
трьох взаємозалежних і послідовних етапів: перспективне планування розвитку 
та реформування системи забезпечення ПТБ; розроблення цільових програм 
розвитку системи забезпечення ПТБ і відповідного бюджету, який передбачає 
розподіл фінансових ресурсів між суб’єктами забезпечення ПТБ.  

У підрозділі 3.2 «Правові питання управління ризиками надзвичайних 
ситуацій природно-техногенного характеру на основі програмно-цільового 
підходу» відзначається, що одним із пріоритетних напрямів забезпечення 
безпечної життєдіяльності українського суспільства є посилення рівня 
превентивності державної політики у сфері цивільного захисту населення та 
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територій від НС. Сучасні науково-методологічні підходи й іноземний досвід 
свідчать про те, що ефективна модель такого захисту має ґрунтуватися на 
управлінні ризиками НС техногенного та природного характеру.  

З урахуванням того, що важливою умовою функціонування запропонованої 
нами моделі активної системи забезпечення ПТБ є розвинуте стратегічне 
планування, засноване на ризик-орієнтованому підході, аналізуються стратегічні 
ризики у сфері ПТБ.  

З огляду на реальні економічні можливості держави, механізм управління 
ризиками НС різної ґенези як важливий елемент системи цивільного захисту має 
бути максимально ефективним з точки зору порівняння витрат на його заходи й 
отриманих результатів. Результативне управління ризиками НС і розвиток 
системи цивільного захисту можливі лише в контексті реалізації комплексних 
державних цільових програм, які мають бути адекватно забезпечені 
фінансовими ресурсами за рахунок відповідних бюджетних програм.  

У підрозділі 3.3 «Економіко-правовий аспект забезпечення природно-
техногенної безпеки» розглядаються види прямих і непрямих втрат, які зазнають 
національна економіка та населення країни внаслідок НС природно-
техногенного характеру (економічні, соціальні й екологічні). Констатується, що 
існуючі методики розрахунку збитків від техногенних і природних катастроф не 
враховують довгострокові наслідки катастроф, що суперечить концепції 
стійкого розвитку суспільства. 

Приділяється увага оцінці економічної вартості життя у контексті 
досліджуваної проблематики. Констатується, що встановлення економічного 
еквівалента життя сприяє визначенню розміру компенсаційних виплат при 
виникненні різного виду аварій і катастроф, терористичних актах, враховується 
при розробленні без пекового законодавства. Економічна вартість життя є 
важливим показником, який враховується у процесі формування державного та 
місцевих бюджетів. Доводиться існування закономірності вкладення 
економічними суб’єктами додаткових коштів у системи безпеки та модернізацію 
виробництва у разі законодавчого закріплення збільшення суми відшкодування, 
пов’язаного із загибеллю людини. 

Ураховуючи множинність чинників, що впливають на оцінку вартості 
життя, аргументується необхідність нормативного встановлення критеріїв 
оцінки та визначення мінімального розміру гарантій відшкодування збитків 
життю і здоров’ю громадян. На доцільність перегляду методики оцінки цього 
показника вказують і результати проведеного нами анкетування, відповідно до 
якого існуючий розмір відшкодування у сумі до 50 тис грн. вважають достатнім 
лише 1,6% респондентів, у той час як його збільшення до 150 тис грн. підтримує 
18,1% опитаних, від 150 тис грн. до 1 млн. грн. – 21,4% опитаних, від 1 млн. грн. 
до 10 млн. грн. – 32,3%, понад 10 млн. грн. – 26,6%. 

Розмір оцінки втрат від загибелі людини має бути встановлений відповідно 
до європейських стандартів на рівні еквіваленту 1 млн. євро та повинен 
поступово переглядатися у бік збільшення, що сприятиме залученню додаткових 
коштів до сектору безпеки, зокрема, на здійснення широкого комплексу 
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превентивних заходів.  
Розділ 4 «Оптимізація суб’єктів забезпечення природно-техногенної 

безпеки» складається з двох підрозділів. 
У підрозділі 4.1 «Організаційно-правові засади забезпечення реалізації 

державної політики у сфері природно-техногенної безпеки та цивільного 
захисту» наголошується, що в умовах сучасної нестабільності, яка породжує 
комплекс небезпек, загроз і викликів для національної безпеки України («гібридна 
війна», сепаратизм, техногенний тероризм), об’єктивно посилюється роль 
держави у справі їх виявлення, прогнозування та нейтралізації. З метою усунення 
прогалин у законодавстві, підвищення ефективності функціонування сектору 
безпеки та з урахуванням необхідності забезпечення готовності до дій в умовах 
існування реальної зовнішньої та внутрішньої військово-терористичної загрози 
пропонується розмежувати реалізацію функції цивільного захисту та цивільної 
оборони. Доводиться, що Україна повинна негайно провести структурну реформу 
сектору безпеки, поділивши його на цивільну оборону, що є виключною 
компетенцією Міністерства оборони на цивільний захист, який є виключною 
компетенцією ДСНС, та на громадську безпеку з докорінним реформуванням 
МВС (при цьому функція координації забезпечення цивільного захисту та 
пожежної безпеки в перехідний період має здійснювати МВС України, а у 
перспективі доцільним видається створення самостійного Міністерства 
цивільного захисту). Загальну координацію функціонування систем цивільного 
захисту та цивільної оборони може здійснювати Рада національної безпеки і 
оборони, а загальне керівництво – Прем’єр-міністр України.    

У підрозділі 4.2 «Реформування сектору безпеки та оборони в Україні як 
умова підвищення ефективності забезпечення природно-техногенної безпеки та 
цивільного захисту в контексті зміни безпекової парадигми» відзначається, що 
реалізація комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію механізму 
забезпечення національної безпеки в цілому та ПТБ як її важливої складової, має 
враховувати досвід НАТО, зокрема отриманий під час співпраці за програми 
Партнерство заради миру та Плану дій Україна-НАТО. Вагомим чинником 
результативності реформ має стати також безпосередня взаємодія підрозділів 
цивільного захисту України з аналогічними службами країн-партнерів.  

Наголошується на особливому значені питань протидії техногенному та 
катастрофічному тероризму. Новими викликами, що породжуються цими видами 
тероризму, можна вважати, зокрема, міцніший взаємозв’язок між внутрішньою та 
зовнішньою безпекою, що свідчить про те, що відмінності зникають. Унаслідок 
цього дедалі тіснішою стає співпраця між правоохоронними органами, 
розвідувальними службами й армією. Виникає проблема дублювання функцій 
між міністерствами внутрішніх справ і оборони, що безпосередньо стосується 
питання підпорядкування служби з питань НС. Обґрунтованим і своєчасним 
видається повернення до розмежування функцій цивільного захисту, змістом 
якого повинна стати переважно протидія загрозам невійськового характеру, та 
цивільної оборони. Уповноваженим суб’єктом у сфері цивільного захисту та 
пожежної безпеки має виступати МВС України, а реалізацію завдань у сфері 
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цивільної оборони повинно здійснювати МО України. З урахуванням складної 
безпекової ситуації в нашій державі, у перспективі виправданим є також 
створення Агентства національної безпеки, серед функцій якого може бути 
забезпечення цивільного захисту та кібернетичної безпеки, протидія тероризму, у 
тому числі техногенному і ядерному. 

Розділ 5 «Удосконалення правового регулювання відносин у сфері 
природно-техногенної безпеки» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Зарубіжний досвід законодавчого забезпечення природно-
техногенної безпеки та шляхи його адаптації до вітчизняних умов» досліджено 
досвід розвинутих країн світу (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ізраїль, Італія, 
Китай, Німеччина, Польща, США, Франція, Японія) у сфері цивільного захисту. 

Доведено, що реформи в секторі безпеки й оборони в різних європейських 
країнах та країнах-членах НАТО проводяться не за однією моделлю, яку можна 
було б використати для всіх держав, а з урахуванням їх специфіки. При цьому 
визначальним орієнтиром у сфері забезпечення ПТБ для нашої держави мають 
виступати стандарти НАТО. 

Аналіз функціонування державної системи забезпечення ПТБ в Україні 
свідчить про те, що сучасні принципи захисту населення та територій 
упроваджуються в примітивній формі та надзвичайно повільними темпами. 
Запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності як одна з 
вимог євроатлантичної інтеграції України можливе за умов кардинальних 
концептуальних і методологічних інновацій та інституційних перетворень. 

Актуалізація загроз воєнно-політичного й терористичного характеру 
вимагає розбудови системи цивільного захисту, здатної вирішувати завдання в 
умовах як мирного часу, так і особливого періоду. При цьому досвід ЄС і НАТО 
вказує на поступову заміну реактивних моделей безпеки на активні, у яких 
акцент робиться на прогнозуванні та попередженні НС, у тому числі викликаних 
діями терористів, а не на ліквідації їх наслідків. За результатами проведеного 
нами анкетування, 90,6% опитаних вважає нагальним завданням формування в 
Україні активної моделі забезпечення ПТБ, заснованої на ризик-орієнтованому 
підході, не бачить у цьому сенсу лише 9,4% респондентів. 

Ураховуючи іноземний досвід, вважаємо доцільним ужиття таких заходів: 
запровадження ризик-орієнтованого підходу, формування системи превентивних 
заходів і системи планування заходів захисту населення та територій від НС; 
створення більшої кількості неурядових організацій, які б надавали необхідну 
допомогу при виникненні НС (досвід Німеччини, Франції, США); 
удосконалення механізму адміністрування у сфері забезпечення ПТБ шляхом 
закріплення статусу уповноваженого органу у сфері цивільного захисту за МВС 
(досвід Польщі) із розширенням практики залучення до вирішення завдань у 
сфері цивільного захисту підрозділів Національної гвардії (досвід Франції), при 
цьому виправданим видається створення самостійного органу, уповноваженого 
здійснювати забезпечення протидії технологічному тероризму й організації 
захисту населення та територій від наслідків НС в умовах війни (досвід США, 
Швейцарії, Ізраїлю). 
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У підрозділі 5.2 «Правові й організаційні проблеми протидії техногенному 
та ядерному тероризму в умовах ескалації загроз військово-терористичного 
характеру» доводиться теза про те, що протидію техногенному та ядерному 
тероризму не можна виключати з більш широкого контексту геополітичних 
процесів, а також боротьби світової спільноти з тероризмом, контролем над 
озброєннями, включаючи ядерну зброю й іншу зброю масового знищення. 
Питання ядерного шантажу (як безпосередньо з боку окремих держав, так і з 
урахуванням можливості доступу терористичних угруповань до тактичної ядерної 
зброї) набувають особливого значення в умовах так званої «гібридної війни».  

Наголошується на важливості Резолюція ООН № 1540, у контексті якої 
зусилля країн-учасників мають бути зосереджені на питаннях врядування та 
верховенства права, що включають у себе захист ядерних об’єктів; 
спостереження за безпекою кордонів; заходи з боротьби з тероризмом; 
готовність до природних катастроф. Відповідні положення мають бути 
відображено в Законі України «Про основи національної безпеки» та Кодексі 
цивільного захисту України.   

Одним з дієвих механізмів протидії техногенному тероризму визначаються 
заходи, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення. Зокрема, має бути істотно спрощено процедуру 
включення осіб до переліку терористів і розширено перелік підстав для 
припинення операцій, які мають ознаки фінансування розповсюдження зброї 
масового знищення або тероризму. 

У підрозділі 5.3 «Організаційно-правові засади здійснення фінансового 
контролю та протидії корупції у сфері забезпечення природно-техногенної 
безпеки» досліджуються проблеми та перспективи організації дієвого контролю 
й аудиту використання фінансово-бюджетних ресурсів у сфері природно-
техногенної безпеки.  

Визначено особливості зовнішнього та внутрішнього фінансового контролю 
й аудиту у досліджуваній галузі діяльності. Наголошується на взаємозв’язку між 
заходами антикорупційного характеру та розвитком державного фінансового 
контролю у сфері забезпечення ПТБ. Удосконалення антикорупційного 
законодавства сприяє підвищенню ефективності державного фінансового 
контролю, який забезпечує попередження фінансових правопорушень і 
недопущення застосування корупційних схем розкрадання коштів. 

Зважаючи на те, що діяльність ДСНС наразі спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, 
пропонується об’єднати служби внутрішнього аудиту МВС і ДСНС з метою 
усунення дублювання функцій і скорочення управлінського персоналу. 
Відзначається, що особливості здійснення фінансового контролю й аудиту у 
сфері ПТБ має бути відображено у главі 20 Кодексу цивільного захисту України.  

Доведено, що з метою зниження рівня корупції у сфері ПТБ виправданою є 
практика пом’якшення регуляторного впливу, зокрема за рахунок делегування 
окремих функцій щодо здійснення пожежного та техногенного нагляду 
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страховим компаніям. При цьому варто залишити органам контролю у сфері 
ПТБ повноваження щодо проведення позапланових перевірок і передбачити 
обов’язковість виділення страховими компаніями відсотка від доходу, 
одержаного за договорами страхування ризиків у сфері цивільного захисту, на 
розвиток матеріально-технічної бази пожежно-рятувальної служби (досвід 
Польщі) та впровадження заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки. Запропоновані відповідні зміни до Кодексу цивільного захисту України 
(ст. 47, 57, 64 –70), Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», Закону 
України «Про страхування» (ст. 2, 7), Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (ст. 6). 

У підрозділі 5.4 «Розвиток законодавства та пріоритетні напрями 
правового регулювання забезпечення природно-техногенної безпеки» 
констатується, що чинне законодавство у сфері ПТБ і цивільного захисту не 
повною мірою відповідає характеру викликів та загроз військово-
терористичного характеру, які постають перед нашою державою в умовах 
«гібридної війни». Відповідно, як пріоритетний у сучасних умовах необхідно 
розглядати такий напрям законодавчого забезпечення ПТБ, як протидія 
техногенному та ядерному тероризму. Особлива увага до цього питання 
зумовлена не лише вимогами часу, а й завданням розширення європейської зони 
миру та безпеки на територію України.  

Особливої уваги законодавця потребують також питання забезпечення 
безпеки критичної інфраструктури, зокрема комплексне удосконалення правової 
основи захисту критичної інфраструктури, створення системи державного 
управління її безпекою, налагодження співробітництва між суб’єктами захисту 
критичної інфраструктури, розвиток державно-приватного партнерства у сфері 
запобігання НС та реагування на них; розроблення та запровадження механізмів 
обміну інформацією між державними органами, приватним сектором і 
населенням стосовно загроз критичній інфраструктурі та захисту чутливої 
інформації в цій сфері; профілактика техногенних аварій; розвиток 
міжнародного співробітництва в цій сфері. Обґрунтовується пропозиція щодо 
розробки та прийняття Концепції забезпечення ПТБ і протидії техногенному 
тероризму, пропонується її проект. На доцільність прийняття вказаної Концепції 
вказують і результати проведеного нами анкетування, відповідно до яких цю 
пропозицію підтримує 73,4% від загальної кількості опитаних. 

У підрозділі 5.5 «Поняття та зміст Концепції забезпечення природно-
техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму» відзначається, що 
стратегічні помилки у сфері національної безпеки призвели до недостатньої 
готовності сектору безпеки та оборони України у 2014 р. до адекватного 
реагування на військову агресію так званого «гібридного характеру», каталізовану 
економічним та інформаційним тиском, а також численними актами тероризму, у 
тому числі техногенного. Відповідно, виникла нагальна потреба ревізії 
нормативно-правової бази безпекового сектору України, відпрацювання єдиних 
підходів до визначення завдань і принципів сектору безпеки країни, методології 
оцінки його стану та відповідність сучасним загрозам. Узгодження потребують 
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наявні стратегії, концепції, доктрини, державні програми України з питань 
безпеки й оборони. Окремі програмні документи в пріоритетних сферах 
національною безпеки слід розробити з нуля з урахуванням принципової зміни 
характеру викликів і загроз. Підкреслюється, що сама система й ієрархія 
стратегічних планових нормативно-правових документів має визначатися у Законі 
України «Про державне стратегічне планування». 

Серед цих документів одним з базових має стати Концепція забезпечення 
природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму. Відповідно, 
здійснено дослідження питань методології формування цього концептуального 
документа з позицій правничої науки, проаналізовано його структуру та місця в 
системі стратегічних планових актів у сфері національної безпеки. Головним 
завданням Концепції визначено деталізацію положень інших стратегічних 
документів у сфері національної безпеки, визначення напрямів удосконалення 
механізму нормативно-правового забезпечення відносин у сфері ПТБ і протидії 
техногенному тероризму, передусім шляхом прийняття відповідних державних 
цільових програм. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та пропонується нове 
вирішення наукової проблеми організаційно-правового забезпечення природно-
техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму, а також 
сформульовані теоретичні, методологічні, організаційно-правові положення та 
рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, підтверджені як 
аналітично, так і верифікацією, та мають завершений логічний характер і 
науково-практичне значення, зокрема: 

1. Існуюча в Україні модель організації цивільного захисту, створена у 
процесі реформування системи цивільної оборони радянського зразку на основі 
європейської моделі забезпечення захисту населення і територій від наслідків 
НС різної ґенези в межах колективних систем безпеки, виявилася не здатною 
достатньо ефективно реагувати на загрози військово-терористичного характеру. 
Таке становище спричинено декількома чинниками. По-перше, наша держава не 
може гарантовано розраховувати на підтримку інших країн у межах 
колективних систем безпеки, зокрема НАТО. По-друге, переорієнтація системи 
цивільного захисту на протидію загрозам переважно невійськового характеру й 
ігнорування військово-терористичних загроз внаслідок неправильно обраних 
стратегічних пріоритетів політики у сфері національної безпеки. По-третє, 
надзвичайно обмежені фінансово-економічні можливості держави. По-четверте, 
збереження інертності сектору безпеки й оборони, його нездатності до швидких 
реформ у контексті зміни безпекової парадигми.  

Універсальне визначення безпеки має ґрунтуватися на тому, що безпека – 
це стала форма саморегулювання системи, яка дозволяє їй зберігати свою якість. 
Саме здатність до саморегулювання свідчить про синергетичний характер 
системи безпеки. Тому пропонуємо визначити безпеку як стан існування 
складної та здатної до саморегулювання системи, що зберігає свої якісні 
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характеристики, незважаючи на дію деструктивних факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 

Констатується, що активне та не завжди правильне запозичення 
англомовної термінології призводить до плутанини в основних категоріях 
національної безпеки як на доктринальному рівні, так і на рівні нормативно-
правових актів. Одним з яскравих прикладів є майже повна відмова від 
застосування терміна «цивільна оборона». Водночас у міжнародних правових 
актах та законодавстві країн ЄС і НАТО використовуються як термін «цивільна 
оборона» (civil defense), так і «цивільний захист» (сivil рrotection). Доведено, що, 
на відміну від цивільного захисту, цивільну оборону слід розглядати як елемент 
системи національної оборони, що убезпечує населення й об’єкти 
інфраструктури від загроз військового характеру, сприяє збереженню людських і 
матеріальних ресурсів нації, які є необхідними для ведення оборонних 
військових дій, залучення населення до альтернативних форм оборони держави. 
Фундаментальна відмінність між цивільною обороною та цивільним захистом 
полягає й у тому, що цивільну оборону мають забезпечувати військові 
структури, а цивільний захист – немілітаризовані цивільні структури.  

На часі відновлення діяльності щодо забезпечення саме цивільної оборони, 
тобто діяльності, спрямованої на захист населення та територій від загроз 
військового характеру і проведення відповідної мобілізаційної роботи з метою 
забезпечення реалізації функції захисту населення та територій в умовах 
військової агресії. 

Багато авторів розглядають природно-техногенну безпеку як складову 
екологічної безпеки. Однак такий підхід здається нам дещо помилковим, 
передусім, якщо термін «екологічна безпека» застосовується в досить вузькому 
розумінні. Екологічна безпека – це стан захищеності біосфери та людського 
суспільства, а на державному рівні – держави від загроз, що виникають 
унаслідок антропогенних і природних впливів на навколишнє середовище. 
Однак при аналізі змісту категорій «екологічна безпека» та «природна безпека» 
слід враховувати, що в багатьох випадках ідеться про ризики природного 
характеру, що не пов’язані з впливом людини на навколишнє середовище, 
наприклад, унаслідок землетрусів, повеней та інших стихійних лих. 
Констатується, що розгляд проблеми природної безпеки ізольовано від 
техногенної безпеки видається недоцільним, зважаючи на існуючий органічний 
зв’язок між цими двома елементами системи національної безпеки. 

У Кодексі цивільного захисту України пропонуємо визначити природно-
техногенну безпеку як стан убезпечення населення, біологічних об’єктів, 
територій та інфраструктури від негативних наслідків НС техногенного, 
природного та комплексного характеру.  

2. Стан нормативно-правової бази щодо забезпечення природно-техногенної 
безпеки в сучасних умовах може бути визначений як такий, що характеризується 
внутрішньою суперечливістю. З метою усунення прогалин у законодавстві, 
підвищення ефективності функціонування сектору безпеки й оборони та з 
урахуванням необхідності забезпечення готовності до дій в умовах існування 
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реальної зовнішньої та внутрішньої військово-терористичної загрози, запропоновано 
розмежування реалізації функцій цивільного захисту та цивільної оборони.  

Визначено, що для підвищення ефективності управління ризиками НС 
необхідно прискорити розвиток законодавства задля вирішення низки назрілих 
проблем, зокрема щодо розроблення та прийняття державної стратегії зниження 
ризиків НС на основі науково обґрунтованої нормативно-правової бази; 
удосконалення статистичного обліку НС природного, техногенного та 
соціального характеру, розроблення сучасних методик оцінки ризиків, 
пов’язаних з природними та техногенними небезпеками, та їх застосування при 
прогнозуванні соціальних загроз; формування системи управління ризиками НС, 
включаючи попередження таких ситуацій та оперативне реагування на них; 
розроблення методичних основ стратегічного й оперативного планування 
заходів щодо зниження ризиків НС; розвиток систем комплексного моніторингу 
ризиків НС; подальше вдосконалення законодавства з метою збереження та 
розвитку існуючого потенціалу системи цивільного захисту та її матеріально-
технічної бази, включаючи створення резервів на випадок НС в умовах мирного 
та воєнного часу; узагальнення та поширення досвіду світової спільноти з 
управління ризиками. 

3. На основі аналізу змісту та структури адміністративно-правових відносин 
запропоновано нормативно закріпити такі спеціальні принципи забезпечення 
ПТБ, як принцип інтегральної оцінки небезпек (управління ризиком має 
здійснюватися на основі спеціально розробленої системи оцінки ризиків та 
охоплювати повний спектр існуючих у суспільстві небезпек) та принцип 
стійкості екосистем (антропогенний вплив повинен суворо обмежуватися та не 
перевищувати величин гранично допустимих навантажень на екосистеми). 
Перелік спеціальних принципів забезпечення ПТБ також може бути доповнено 
шляхом включення до нього низки принципів, серед яких пріоритет 
превентивних заходів безпеки; інформаційне забезпечення неухильного та 
свідомого дотримання громадянами правил поведінки й дій в умовах НС 
техногенного та природного характеру; обов’язковість реалізації заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню НС техногенного та природного 
характеру й мінімізацію їх негативних наслідків; урахування соціально-
політичних, економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня 
реальної небезпеки виникнення НС техногенного та природного характеру; 
ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, які призначені для 
запобігання НС техногенного та природного характеру, наявність і постійне 
оновлення відповідних людських і матеріально-ресурсних резервів. 

4. Основою публічного управління ПТБ і відповідними ризиками мають 
стати відповідні економіко-правові механізми та регулятори, які вже знайшли 
застосування у світовій практиці, а саме: розрахунок видатків на забезпечення 
безпеки за алгоритмом «витрати – отриманий соціально-економічний ефект», 
податки, штрафи за шкідливі та небезпечні технології, фінансові санкції, 
обов’язкове та добровільне страхування, резервні фонди, пільги. Комплекс 
економічних механізмів регулювання має забезпечити оптимальний баланс 
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економічних витрат і рівня ПТБ в умовах хронічного дефіциту фінансів.  
Події останніх років в Україні суттєво змінили уявлення про роль 

недержавних суб’єктів забезпечення національної безпеки (волонтерська 
підтримка діяльності військових сил і правоохоронних органів в умовах АТО, 
формування добровольчих батальйонів, активна громадянська позиція значної 
частини населення нашої держави й етнічних українців, які проживають у 
багатьох країнах світу). У цьому контексті особливого значення набувають 
питання активізації контролю суспільства за інститутами забезпечення 
національної безпеки загалом та ПТБ зокрема. Доведено, що організація 
забезпечення ПТБ має ґрунтуватися на моделі нового публічного управління 
(New Public Management), в основу якої покладено запозичення методів 
корпоративного управління, які традиційно застосовуються в бізнесі та 
некомерційних організаціях. Ця модель орієнтована на підвищення гнучкості 
прийняття рішень у державному апараті, зменшення його ієрархічності, 
делегування повноважень на нижчий рівень прийняття рішень і посилення 
механізмів зворотного зв’язку між державою та громадянами. Ознаками цього 
процесу є активне залучення діючих і колишніх волонтерів до управлінської 
діяльності в секторі безпеки й оборони, призначення їх на керівні посади в МО, 
МВС, ДСНС та інших органах. Підвищення ефективності та результативності 
управління в секторі безпеки й оборони потребує запровадження нової філософії 
управління. Це стосується передусім питань фінансового та матеріально-
ресурсного забезпечення, організації ефективних комунікацій, інформаційної 
безпеки, протидії корупції, дебюрократизації. 

Оптимізацію роботи сектору безпеки й оборони щодо протидії тероризму, у 
тому числі техногенному, може бути досягнуто також шляхом розширення 
повноважень Ради національної безпеки і оборони та створення у складі ДСНС 
підрозділу (у перспективі ця функція має бути передана самостійному Агентству 
національної безпеки), завданням якого має стати розвідка (передусім 
аналітична) у сфері протидії ядерному та техногенному тероризму.  

5. Ґрунтуючись на проведеному аналізі повноважень у сфері забезпечення 
ПТБ органів загальної та спеціальної компетенції, встановлено, що фактичне 
визнання МВС України органом, відповідальним за розроблення та реалізацію 
державної політики у сфері цивільного захисту, відбувається в межах реформи 
МВС і перетворення МВС України з воєнізованого органу на міністерство 
європейського типу, здатне забезпечувати громадський порядок і безпеку. 
Водночас з урахуванням ситуації, що склалася на сході України, та в умовах 
зростання військово-терористичної загрози механізм управління у сфері 
цивільного захисту та ПТБ потребує корегування. 

Зокрема, в умовах перетворення МВС на цивільне відомство, збереження у 
його складі частин Національної гвардії України, які мають важке озброєння та 
виконують завдання переважно військового характеру, є недоцільним. Згадаємо 
досвід США, у яких Національна гвардія США функціонує як військовий і 
правоохоронний інститут виконавчої влади Сполучених Штатів, що виконує 
завдання із забезпечення національної безпеки США у складі Збройних сил 
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Сполучених Штатів. Саме американська модель організації Національної 
гвардії, заснована на її підпорядкуванні МО (а в процесі децентралізації, 
можливо, і місцевій владі), є оптимальною для України в умовах АТО та 
зростання військово-терористичної загрози. При цьому можливе оптимальне 
вирішення завдань як щодо протидії військовим загрозам, так і щодо 
забезпечення ПТБ, цивільної оборони та цивільного захисту, а також реалізація 
правоохоронних функцій спільно з підрозділами МВС України (насамперед 
спільно з поліцією). Доцільним розширення практики залучення підрозділів 
Національної гвардії до вирішення завдань у сфері забезпечення ПТБ і протидії 
техногенному тероризму вважає 53,5% з опитаних нами співробітників сектору 
безпеки та оборони, 31,2% вважає достатнім існуючий рівень взаємодії і лише 
15,3% опитаних вважає, що НГУ не повинна виконувати завдання у сфері ПТБ. 

На часі є реформування ДСНС: частина служби, орієнтована на вирішення 
завдань цивільного захисту щодо загроз невійськового характеру, має бути 
залишена в підпорядкуванні МВС Україна, тоді як у структурі МО України 
необхідно відновити війська цивільної оборони, орієнтовані на протидію 
загрозам військового характеру. До того ж у новій Воєнній доктрині України 
акцентовано увагу на тому, що, зважаючи на наявність на території України та 
сусідніх держав екологічно небезпечних об’єктів, а також певну ймовірність 
застосування у війні з боку противника зброї масового знищення, сили безпеки й 
оборони та населення України готуються до дій в умовах радіаційного, 
хімічного забруднення та бактеріологічного зараження, великих пожеж і 
значних зон затоплення.  

Таким чином, саме у складі МО України мають розвиватися служби, які 
відповідають за розмінування в умовах АТО та військових конфліктів. Крім 
того, має бути створено підрозділи зі спостереження та управління ризиками 
техногенних катастроф (радіологічними, бактеріологічними чи хімічними), які 
повинні діяти узгоджено з іншими міністерствами, такими як Міністерство 
охорони здоров’я. Обґрунтовано необхідність прийняття спеціальних спільних 
(МВС, МО, ДСНС, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство 
інфраструктури, Міністерство фінансів) планів порятунку, у яких слід 
урегулювати практичні аспекти управління роботою лікарень у разі катастрофи, 
протидії радіологічним, хімічним, ядерним НС, забруднення, актам 
техногенного тероризму, управління запасами та ресурсами тощо.  

Іншим варіантом вирішення завдання щодо підвищення ефективності 
управління у сфері забезпечення ПТБ і цивільного захисту є реорганізація ДСНС 
у Міністерство цивільного захисту України з одночасним розширенням його 
повноважень у сфері протидії техногенному тероризму. У будь-якому випадку 
керівник уповноваженого органу у сфері цивільного захисту за посадою має 
бути постійним членом Ради національної безпеки і оборони України. 

6. З урахуванням того, що основою функціонування запропонованої нами 
моделі активної системи забезпечення ПТБ є розвинуте стратегічне планування, 
засноване на ризик-орієнтованому підході, досліджено основні стратегічні ризики 
у сфері ПТБ. Серед нових стратегічних ризиків виділено ризики, пов’язані з 
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розвитком нанотехнологій, збитком від несанкціонованого доступу до 
електронних каналів зв’язку; транснаціональні ризики екологічного, 
техногенного, у тому числі ядерного, характеру; генетичні ризики, пов’язані з 
використанням досягнень генної інженерії для виробництва збудників нових 
хвороб, біологічної та генетичної зброї. Крім того, на якісно новий рівень вийшли 
такі традиційні загрози, як тероризм, насильство, пандемії, біотехнології. 

Управління техногенною безпекою охоплює дві основні стадії: превентивну 
(запобігання, тобто зниження рівня ризиків виникнення НС) і поставарійну 
(реагування на НС). Наразі в Україні пріоритетним є реагування на НС, тоді як 
напряму запобігання бракує системності, координації, централізованого 
управління та наукової підтримки. Відповідно, існуюча модель забезпечення 
ПТБ і цивільного захисту є реактивною, тобто орієнтованою на вирішення 
проблем, а не на їх попередження. При цьому світовий досвід свідчить про 
неможливість досягнення прийнятного рівня безпеки за умови відсутності дієвої 
системи попередження НС.  

З метою визначення теоретико-методологічних основ створення в Україні 
активної моделі забезпечення національної безпеки загалом та у сфері ПТБ 
зокрема, враховуючи складність і суперечливість процесів взаємодії систем 
техногенної цивілізації та природи, як методологічну основу дослідження було 
використано синергетичний підхід. Доведено, що фрактальний характер та 
інваріантність (незмінність, постійність при будь-яких перетвореннях, при 
переході до нових умов) системи забезпечення ПТБ виражається у збереженні її 
головних характеристик і єдності її завдань на макрорівні, мезорівні та 
макрорівні. Самоподібність усіх кластерів системи забезпечення ПТБ 
виражається в реалізації єдиної мети.  

Застосування синергетичного підходу у процесі перетворення системи 
забезпечення ПТБ зумовлено, з одного боку, ймовірнісним і відносно 
непередбачуваним характером НС, а з іншого – складністю та багаторівневістю 
сектору безпеки, його складових, що перетворює здатність системи до 
самоорганізації та адаптації на визначальну умову її існування та розвитку.  

7. Джерелом природно-техногенної НС можуть бути небезпечні природні 
явища, аварії чи техногенні катастрофи, а також акти технологічного тероризму, 
унаслідок чого сталася або може виникнути НС. Саме техногенний тероризм як 
сучасний і найбільш небезпечний різновид терористичної діяльності становить 
величезну загрозу техногенній безпеці, при цьому як об’єкт терористичних актів 
можна розглядати критичну інфраструктуру держави. 

В умовах проведення АТО та зростання військово-терористичної загрози в 
Україні існує потреба в підвищенні ефективності розвідувально-аналітичної 
роботи у сфері протидії техногенному тероризму. У цьому контексті заслуговує 
на увагу досвід США щодо запровадження посади національного координатора 
з питань протидії ядерному тероризму та ядерному розповсюдженню. 

Найбільш уразливими об’єктами забезпечення інформаційної безпеки в 
умовах НС виступають системи збору й обробки інформації про можливе 
виникнення НС і прийняття рішень щодо  оперативних дій, пов’язаних з 
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розвитком таких ситуацій і ліквідацією їх наслідків. Особливе значення для 
нормального функціонування зазначених систем має забезпечення безпеки 
інформаційної інфраструктури країни при аваріях, катастрофах і стихійних 
лихах; відсутність приховування, затримання надходження, спотворення та 
руйнування оперативної інформації; виключення несанкціонованого доступу до 
неї окремих осіб або груп осіб.  

Обґрунтовано необхідність прийняття низки нормативно-правових актів, 
які б врегульовували питання антитерористичної діяльності з урахуванням зміни 
характеру загроз і небезпек. Зокрема, йдеться про Закон України «Про протидію 
екстремізму та сепаратизму», нову редакцію Концепції протидії тероризму, 
Стратегію протидії тероризму. Враховуючи доцільність орієнтації саме на 
попередження терористичних проявів, Закон України «Про боротьбу з 
тероризмом» (нова назва – «Про протидію тероризму») слід викласти в новій 
редакції, у ньому має бути приділено увагу особливостям протидії різним 
проявам терористичної активності, у тому числі техногенному тероризму.  

8. На основі аналізу іноземного досвіду сформульовано висновок про те, що 
французька модель забезпечення ПТБ, заснована на підпорядкуванні сил 
цивільного захисту МВС, а сили цивільної оборони в умовах виникнення 
загрози військового характеру – МО, може бути адаптована до вітчизняних 
умов, коли загрози у сфері ПТБ і цивільного захисту мають комплексний 
характер та потребують узгодженої взаємодії МВС і МО. Крім того, як ми вже 
відзначали раніше, можливим видається подвійне підпорядкування Національної 
гвардії України (за прикладом жандармерії). Крім того, актуальним є досвід 
Німеччини щодо створення Технічної допоміжної служби, головними 
завданнями якої є ведення рятувальних і ремонтно-відбудовчих робіт при 
аваріях систем електро-, газо-, водопостачання та каналізації; відновлення 
шляхів сполучення та дорожніх споруд на них; надання технічної допомоги 
населенню при ліквідації стихійних лих, катастроф і аварій. Створення 
аналогічної служби в нашій державі є доцільним з огляду на значні обсяги 
руйнувань інфраструктури в зоні АТО та тенденції збільшення кількості 
техногенних аварій на всій території України в умовах критичного зносу 
основних фондів. 

В умовах ведення проти України так званої «гібридної війни» зростає 
ймовірність вчинення актів техногенного та ядерного тероризму проти 
відповідних об’єктів (найбільш уразливими є ядерні об’єкти, гідротехнічні 
споруди та хімічні підприємства). З урахуванням європейського досвіду 
(Словаччина, Польща, Угорщина) обґрунтовано необхідність прийняття Закону 
України «Про критичну інфраструктуру», у якому має бути чітко визначено 
об’єкти критичної інфраструктури, державні органи, що відповідають за захист 
останніх, головні загрози безпеці критичної інфраструктури (критична 
зношеність основних фондів об’єктів інфраструктури України та недостатній 
рівень їх фізичного захисту, недостатній рівень захищеності критичної 
інфраструктури від терористичних посягань і диверсій, неефективне управління 
безпекою критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення), а також 
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детальний плани заходів у разі виникнення НС, які загрожують таким об’єктам, 
та у випадку вчинення актів техногенного тероризму. Зважаючи на серйозність 
загрози, що постала перед національною безпекою нашої держави, необхідно 
після прийняття цього Закону терміново розпочати розроблення підзаконних 
нормативно-правових актів, які б детально регламентували питання захисту 
критичної інфраструктури. На доцільність законодавчого врегулювання цих 
відносин вказують результати проведеного нами анкетування, відповідно до 
якого 84,2% респондентів підтримує пропозицію щодо розробки та прийняття 
Закону України «Про критичну інфраструктуру». 

9. Система планування у сфері забезпечення ПТБ і цивільного захисту – це 
комплекс взаємопов’язаних елементів, за допомогою якого суб’єкти 
забезпечення ПТБ і цивільного захисту визначають ресурси та можливості, 
необхідні для досягнення цілей і виконання завдань у сфері ПТБ і цивільного 
захисту. Найбільш повно відповідає вимогам щодо організації ефективного 
управління методологія адміністрування та бюджетування, заснована на 
програмно-цільовому підході (ПЦМ). Відповідно, обґрунтовано пропозицію 
щодо законодавчого закріплення вимоги формулювання у програмно-цільових 
актах з питань ПТБ не лише кінцевих результатів реалізації програми, а й 
відповідних проміжних індикативних показників, що дозволить здійснювати 
аудит ефективності виконання відповідних програм у сфері безпеки. Визнаючи 
доцільність вирішення завдань у сфері ПТБ на основі програмно-цільового 
підходу, вважаємо, що з урахуванням практики укрупнення державних цільових 
програм, що дозволяє консолідувати фінансові, управлінські й інші ресурси на їх 
реалізацію, у сучасних умовах забезпечення ПТБ може здійснюватися в межах 
єдиної програми забезпечення безпеки та захисту інтересів особи, суспільства та 
держави від протиправних посягань, соціальних конфліктів, НС, викликаних 
стихійними лихами, техногенними аваріями та катастрофами. 

Доведено, що саме програмно-цільова методологія дає змогу окреслити 
пріоритетні напрями реформування сектору безпеки в Україні та визначити межі 
відповідальності за реалізацію окремих заходів кожного суб’єкта єдиної 
державної системи цивільного захисту. За допомогою використання ПЦМ 
сформульовані пропозиції та рекомендації щодо запровадження нового підходу 
до оцінки ефективності державних цільових і бюджетних програм у сфері 
забезпечення ПТБ. Витрати на проведення попереджувальних і ліквідаційних 
заходів є завжди, а оцінити вигоди від їх реалізації іноді неможливо через те, що 
вони полягають у НС, які не відбулися, у збитках, що не виникли. Отже, 
визначення ефективності публічного управління в умовах НС має ґрунтуватися 
на іншому показникові. Зважаючи на те, що неможливо досягнути абсолютної 
безпеки, лише завдяки йому можна буде з’ясувати, наскільки ефективним було 
державне управління за певної НС, виходячи з обсягів необхідних і 
використаних ресурсів, результатів, що було досягнуто, та розмірів збитків, яких 
вдалося (чи не вдалося) уникнути. Вітчизняна правнича наука не запропонувала 
єдиного інтегрального показника, що має бути застосовано при розробленні 
стратегічних документів у сфері безпеки. Унаслідок цього в державних цільових 
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і бюджетних програмах з метою оцінки їх результативності й ефективності 
використовується комплекс кількісних та якісних критеріїв, які не враховують 
найголовнішого показника – реальної економічної вартості життя. Саме 
використання цього показника в поєднанні із застосуванням ПЦМ 
адміністрування та бюджетування дасть змогу визначити реальну й об’єктивну 
результативність програм у сфері ПТБ та інших сферах національної безпеки. 
Проста та логічна схема «на кожну інвестовану в безпеку гривню маємо 
отримувати дві гривні попереджених втрат» повинна перетворитися на 
категоричний імператив відповідних програмних документів. 

Встановлено, що всі види прямих втрат, які несуть національна економіка 
та населення країни внаслідок НС, можна поділити на три основні групи: 
економічні, соціальні (загибель людей, втрата здоров’я, погіршення умов життя) 
й екологічні.  

Враховуючи, що найвищою цінністю Конституцією України визначено 
людину, її життя та здоров’я, основним показником, який має враховуватися при 
оцінці ефективності програм і заходів у сфері національної безпеки, є 
«економічна вартість людського життя». Діюча «Методика оцінки збитків від 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» містить 
норму (на нашу думку, безглузду та цинічну), відповідно до якої при розрахунку 
втрат від загибелі дитини до 16 років береться показник 22 тис грн., тоді як 
втрати від загибелі людини у віці від 16 до 60 років – 47 тис грн. Така мізерна 
оцінка життя громадян є абсолютно неадекватною і такою, що не відповідає 
Європейським стандартам. Відповідно, одним із завдань нашого дослідження є 
доведення обґрунтованості й економічної ефективності витрат на скорочення 
смертності та інших важких наслідків від НС з орієнтацією на вартість 
людського життя. 

Проблема визначення економічної вартості життя набуває особливого 
значення в контексті дослідження проблематики забезпечення ПТБ. 
Встановлення економічного еквіваленту життя сприяє визначенню розміру 
компенсаційних виплат. Крім того, оцінка вартості життя в багатьох випадках є 
визначальною при обґрунтуванні та здійсненні заходів щодо захисту населення 
від аварій і катастроф техногенного та природного характеру, від можливих 
терористичних актів; при плануванні роботи правоохоронної системи, судів, 
охорони здоров’я, страхових компаній та ін.; при плануванні роботи різних 
аварійних служб (поліції, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, 
формувань рятувальників та ін.); визначенні сум страхових внесків і виплат при 
страхуванні життя та здоров’я; оцінці обсягів фінансування та здійсненні заходів 
із забезпечення ПТБ тощо. 

При цьому слід враховувати міжнародний досвід, який свідчить про 
існування закономірності: якщо зростає сума відшкодування, пов’язаного із 
загибеллю людини, ринок відповідає на це вкладенням додаткових коштів у 
системи безпеки та модернізацію. 

Результати економічних досліджень і проведеного автором контент-аналізу 
дозволяють стверджувати, що реальний економічний еквівалент вартості життя 
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в Україні в середньому становить близько 1 млн. грн. На нашу думку, розмір 
оцінки втрат від загибелі людини має бути встановлено на рівні еквіваленту 1 
млн. євро та повинен поступово переглядатися у бік збільшення. Таким чином 
стимулюватиметься залучення коштів до сектору безпеки, зокрема, на 
здійснення широкого комплексу превентивних заходів. 

10. Важливим кроком на шляху підвищення ефективності правового 
регулювання забезпечення ПТБ має стати розроблення та прийняття Концепції 
забезпечення ПТБ і протидії техногенному тероризму. Зазначений документ 
повинен враховувати положення низки ключових документів стратегічного 
планування, насамперед Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики», нової Стратегії національної безпеки і нової Воєнної доктрини 
України, а також сформульовані в Посланнях Президента України від 2015 р. 
головні напрями безпекової політики держави. Водночас ні Стратегія, ні 
Доктрина, на відміну від аналогічних документів західних країн, не містять 
фінансового блоку, не ґрунтуються на відповідних фінансових і матеріальних 
розрахунках, отже, потребують додаткових документів, які б враховували 
фінансово-економічні умови їх реалізації.  

У Концепції забезпечення ПТБ і протидії техногенному тероризму 
фінансовий блок має бути відображено з урахуванням вимог програмно-цільової 
методології, за такою логічною схемою: очікувані результати – якісні та 
кількісні показники виконання – заплановані обсяги фінансового забезпечення – 
соціально-економічний ефект. Крім того, у зазначеному документі має бути 
чітко розмежовано поняття суспільної, громадської, державної й особистої 
безпеки. Крім того, важливим елементом Концепції має стати оцінка 
ефективності діяльності суб’єктів сектору безпеки й оборони щодо забезпечення 
безпеки загалом і ПТБ зокрема, яка не буде об’єктивною, доки ця діяльність 
здійснюється не на концептуальній основі. У Концепції також повинні знайти 
відображення сучасні та перспективні загрози безпеці й концептуальні заходи 
щодо їх виявлення та нейтралізації. 

Прийняття Концепції забезпечення ПТБ і протидії техногенному тероризму 
як політико-правового акта є вкрай необхідним і може сприяти вирішенню таких 
теоретичних і прикладних завдань: усвідомлення місця ПТБ у системі 
національної безпеки; розмежування національної, військової, громадської й 
інших видів безпеки; визначення ключових точок, у яких перетинаються 
функції, завдання та повноваження збройних сил, СБУ, органів внутрішніх 
справ, сил цивільного захисту, Національної гвардії та інших суб’єктів 
забезпечення національної безпеки. Потребують законодавчого упорядкування і 
питання існування добровольчих озброєних підрозділів, має бути визначено їх 
роль у протидії загрозам військового та терористичного характеру. 

Саме Концепція не лише дозволяє закріпити сукупність ідей та уявлень про 
механізм забезпечення ПТБ, а й визначити науково обґрунтовані цілі, завдання, 
принципи, методи, форми, структури й елементи забезпечення ПТБ.  

У Концепції має бути визначено основні безпекогенні чинники у сфері ПТБ 
у корелятивному зв’язку із загрозами національній безпеці загалом. Загальні 
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положення Концепції в перспективі необхідно деталізувати на рівні відповідних 
національних стратегій і програм з відображенням у них кількісних та якісних 
параметрів, а також граничних рівнів значення безпеки в природно-техногенній 
сфері. Концепція повинна містити перелік основних національних інтересів у 
сфері ПТБ і протидії техногенному тероризму, визначати їх місце в загальній 
системі національних інтересів. При цьому національні інтереси у сфері ПТБ 
держави та суспільства має бути взаємно узгоджено. Необхідно також 
відобразити тенденції, загрози, небезпеки та виклики, які можуть негативно 
вплинути на реалізацію національних інтересів у сфері ПТБ. Головну увагу слід 
акцентувати на перспективних і потенційних загрозах, що дасть змогу створити 
в Україні активну модель забезпечення ПТБ, засновану на випереджальній 
реакції на зміну безпекового середовища. 

Результатом проведеного дослідження став авторський проект зазначеної 
Концепції. 

11. Загалом в Україні необхідно нормативно визначати єдиний підхід до 
організації забезпечення захисту населення і територій від НС техногенного та 
природного характеру. Особливої уваги законодавця потребують питання 
забезпечення безпеки критичної інфраструктури. Пріоритетами у цьому напрямі 
можна вважати комплексне вдосконалення правової основи захисту критичної 
інфраструктури, створення системи державного управління її безпекою, 
налагодження співробітництва між суб’єктами захисту критичної 
інфраструктури, розвиток державно-приватного партнерства у сфері запобігання 
НС і реагування на них; розроблення та запровадження механізмів обміну 
інформацією між державними органами, приватним сектором і населенням 
стосовно загроз критичній інфраструктурі та захисту чутливої інформації в цій 
сфері; профілактика техногенних аварій та оперативне й адекватне реагування 
на них, локалізація та мінімізація їх наслідків; розвиток міжнародного 
співробітництва в цій сфері. 

Сформульовано пропозиції щодо розробки та прийняття Концепції 
створення і функціонування системи моніторингу та прогнозування НС. Вказана 
Концепція має визначити напрями та механізми формування системи 
моніторингу і прогнозування НС, головні завдання та стратегію її побудови, 
організаційну структуру, тобто рівні та суб’єктів системи, їх функціонування і 
взаємодію, орган, що координуватиме діяльність системи, забезпечить збір, 
обробку й аналіз інформації щодо потенційних джерел НС, прогнозування 
ймовірності їх виникнення та підготовку пропозицій для прийняття 
управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації НС. 

З урахуванням того, що в Україні відбувається конституційна реформа, 
пропонується внесення змін до Конституції, якими, за аналогією з ФРН, варто 
передбачити запровадження багаторічних бюджетів або застосування механізму 
прийняття окремих частин (статей) Державного бюджету як багаторічних. У 
Бюджетному кодексі доцільно передбачити існування багаторічних захищених 
статей у сфері фінансування безпеки й оборони з особливою процедурою 
корегування показників видатків за такими статтями у разі зміни безпекового 
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середовища, зокрема характеру зовнішніх і внутрішніх загроз, запровадженням 
нових технологій. Багаторічні бюджетні статті може бути використано для 
вирішення багатьох специфічних завдань у сфері ПТБ. Єдиним засобом 
забезпечення безперервного еволюційного розвитку сектору безпеки й оборони 
видається запровадження механізму ланцюгового бюджету щодо пріоритетних 
заходів у цій сфері. Використання імперативних бюджетних розписів, 
розрахованих на період, що перевищує один рік, дасть змогу чітко закріпити 
обсяги фінансування реформи сектору безпеки й оборони на час до її 
завершення, а не змінювати ці статті щороку залежно від наявності або 
відсутності коштів. Якщо ми констатуємо жорсткий дефіцит коштів, то і 
реформа сектору безпеки має відбуватися обмежено, з обранням пріоритетних 
напрямів і їх повним фінансово-ресурсним забезпеченням. Таким чином також 
мінімізується ризик деструкції нормально працюючих елементів системи 
забезпечення ПТБ і цивільного захисту у спробі їх замінити на нові, створення 
яких заздалегідь приречене на невдачу в умовах браку фінансів. 

Крім того, сформульовані пропозиції до Кодексу цивільного захисту 
України, законів України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про страхування», 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності». 
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Павлов Д. М. Організаційно-правові засади забезпечення природно-
техногенної безпеки в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ, Дніпро, 2016. 

Дисертація є спеціальним комплексним монографічним дослідженням, що 
розв’язує науково-практичну проблему правового регулювання й організації 
забезпечення природно-техногенної безпеки. Використання сучасної наукової 
методології, активне застосування емпіричних даних, орієнтація на вирішення 
нагальних завдань забезпечення національної безпеки дозволило комплексно 
дослідити усі елементи системи природно-техногенної безпеки. Проаналізовано 
основні нормативно-правові та концептуальні документи, зокрема державні 
цільові програми з питань національної безпеки. У роботі визначені особливості 
функціонування системи цивільного захисту в умовах антитерористичної 
операції та «гібридної» війни, запропоновано формування активної моделі 
забезпечення ПТБ, заснованої на ризик-орієнтованому підході. Запропоновано 
низку заходів щодо удосконалення правових норм, які регулюють 
правовідносини, пов’язані із публічним адмініструванням у сфері забезпечення 
природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму. У ході 
комплексного теоретико-методологічного аналізу особливостей побудови 
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системи природно-техногенної безпеки в Україні та зарубіжного досвіду 
автором особисто здобуто наукові результати відносно перспектив розвитку 
законодавства щодо організаційного та правового забезпечення реформи 
сектору безпеки й оборони. 

Ключові слова: природно-техногенна безпека, цивільний захист, система 
природно-техногенної безпеки, критична інфраструктура, надзвичайна 
ситуація, програмно-цільовий метод, концепція, екологічна безпека, національна 
безпека, сектор безпеки й оборони. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; 
информационное право. – Днепропетровский государственный университет 
внутренних дел, Днепр, 2016. 

Диссертация является первым в современной отечественной правовой науке 
специальным комплексным монографическим исследованием, решает научно-
практическую проблему правового регулирования и организации обеспечения 
природно-техногенной безопасности. Использование современной научной 
методологии, активное применение эмпирических данных, ориентация на 
решение неотложных задач обеспечения национальной безопасности позволило 
комплексно исследовать все элементы системы природно-техногенной 
безопасности. Проанализированы основные нормативно-правовые и 
концептуальные документы, в том числе государственные целевые программы 
по вопросам национальной безопасности. Исследуются особенности 
административно-правового регулирования в сфере природно-техногенной 
безопасности с целью реализации двух важных функций государства – 
правоохранительной и гражданской защиты.  

Определяются первоочередные задачи нормативно-правового обеспечения 
природно-техногенной безопасности: законодательное оформление природно-
техногенной безопасности в отдельную сферу национальной безопасности 
Украины; формирование и развитие единого понятийного аппарата в сфере 
природно-техногенной безопасности на основе стандартов ЕС и НАТО, 
разграничение близких по своим задачам и объектами защиты нормативно-
правовых комплексов техногенной, природной, экологической безопасности и 
гражданской защиты на двух основных стадиях управления природно-
техногенной безопасностью (превентивной и послеаварийной); нормирования 
природно-техногенной безопасности и законодательное утверждение 
отсутствующих на сегодняшний день в Украине приемлемых уровней 
природных и техногенных рисков как в целом в государстве, так и в каждой 
отрасли промышленности; разработка концептуальных и методологических 
основ управления природно-техногенной безопасностью. 

В результате проведенного анализа разработан проект нормативно-
правового акта по обеспечению природно-техногенной безопасности и 
противодействию техногенному терроризму, который объединяет все формы 
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реализации государственной политики в соответствующей отрасли в единую и 
взаимообусловленную систему на основе долгосрочного стратегического 
планирования (Концепция обеспечения природно-техногенной безопасности и 
противодействия техногенному терроризма). 

В работе определены особенности функционирования системы 
гражданской защиты в условиях антитеррористической операции и «гибридной» 
войны, предложено формирование активной модели обеспечения ПТБ, 
основанной на риск-ориентированном подходе. Предложен ряд мер по 
совершенствованию правовых норм, регулирующих правоотношения, связанные 
с публичным администрированием в сфере обеспечения природно-техногенной 
безопасности и противодействия техногенному терроризму. 

В ходе комплексного теоретико-методологического анализа особенностей 
построения системы природно-техногенной безопасности в Украине и 
зарубежного опыта автором лично получены научные результаты относительно 
перспектив развития законодательства по организационному и правовому 
обеспечению реформы сектора безопасности и обороны. 

Ключевые слова: природно-техногенная безопасность, гражданская 
защита, система природно-техногенной безопасности, критическая 
инфраструктура, чрезвычайная ситуация, программно-целевой метод, 
концепция, экологическая безопасность, национальная безопасность, сектор 
безопасности и обороны. 
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The dissertation is the first in modern domestic legal science special complex 
monographic research that solves scientific and practical problem of legal regulation 
and ensure environmental and technical safety. The use of modern scientific 
methodology, the use of empirical data, focus on solving urgent problems of national 
security comprehensively examine all possible elements of natural and technogenic 
safety. The basic legal and conceptual documents, including state targeted programs 
on national security. In this paper, the features of the system of civil defense in terms 
of anti-terrorist operation and "hybrid" war, proposed the formation of active PTB 
software model based on risk-oriented approach. A series of measures to improve the 
law governing the relationship related to public administration in the field of 
environmental and technical technogenic security and combating terrorism. In the 
complex theoretical and methodological analysis system construction features natural 
and technogenic safety of Ukraine and international experience, the author personally 
gained scientific results regarding the prospects of legislation on organizational and 
legal support reform of the security sector and defense. 

Key words: natural and industrial safety, civil defense, environmental and 
technical system security, critical infrastructure, emergency, program-target method, 
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