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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Відповідно до основоположних засад Конституції 
діяльність Української держави має бути спрямована в першу чергу на захист 
людини. Одним з державних органів, на який покладено обов’язок захисту 
життя людини, є Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – 
ДСНС), яка безпосередньо виконує функції захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій, запобігає їх виникненню, ліквідує надзвичайні 
ситуації, веде рятувальну справу, гасіння пожеж та ін. 

За даними національних доповідей та аналітичних оглядів про стан 
техногенної та природної безпеки в Україні за останні 5 років (2012-2016 рр.), 
сталося 819 надзвичайних ситуацій (далі – НС), що в середньому складає 
164 НС на рік. За класифікаційними ознаками НС розподілилися таким чином: 
техногенного характеру – 390; природного характеру – 372; соціального 
характеру – 52. При цьому спостерігається тенденція до зменшення кількості 
НС техногенного (120 НС у 2012 р. та 58 – у 2016 р.) та соціального (18 НС у 
2012 р. та 4 – у 2016 р.) характеру, а кількість НС природного характеру, 
навпаки, зростає (74 НС у 2012 р. та 96 – у 2016 р). Крім того, неухильно 
зменшується й кількість загиблих внаслідок НС (301 особа у 2012 р. та 183 – у 
2016 р.), але загальна кількість постраждалих з року в рік майже не змінюється 
і становить у середньому 830 постраждалих за рік.  

Залежно від обсягів заподіяних негативних наслідків, кількості 
постраждалих і загиблих, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, 
необхідних для їх ліквідації, 10 НС (1%) було віднесено до 
загальнодержавного рівня; 51 (6%) – регіонального (обласного); 336 (42%) − 
місцевого; 408 (51%) − об'єктового. Отже, 93% НС, що сталися, − це НС 
місцевого й об’єктового рівня і тільки 7% − державного і регіонального рівня, 
що свідчить про необхідність приділення якомога більшої уваги питанням 
адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів ДСНС як однієї 
з умов забезпечення ефективності їх діяльності. 

Сьогодні питання повноважень територіальних підрозділів ДСНС та 
достатності їх обсягу залишаються недослідженими. Загальні засади 
адміністративно-правового регулювання діяльності органів державної влади 
досліджувались у працях таких вчених, як: В.Б. Авер’янов, С.М. Алфьоров, 
В.І. Бабенко, Д.Н. Бахрах, В.І. Биков, В.О. Васійчук, Т.І. Друцул, 
Д.В. Журавльов, О.В. Зайчук, А.А. Іванищук, М.І. Іванюков, М.Г. Ісаков, 
З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль, Ю.С. Кіцул, М.В. Ковалів, І.В. Ковбас, Т.О. Коломоєць, 
О.Г. Комісаров, А.П. Купін, Н.В. Лелеченко, І.М. Мінаєва, В.В. Молдован, 
О.М. Музичук, Ю.С. Назар, Н.М. Оніщенко, Д.М. Павлов, А.В. Пасічник, 
Н.В. Пильгун, Б.В. Россінський, М.В. Рощук, В.О. Серьогін, С.Г. Серьогіна, 
Ю.Н. Старилов, І.Б. Стахура, М.І. Стеблюк, Ю.А. Тихомиров, Б.Н. Топорнін, 
Ю.М. Фролов, О.О. Харенко, І.О. Цурканова, Л.І. Чулінда, Т.А. Шараєвська, 
Ю.С. Шемшученко, І.М. Шопіна, О.Н. Ярмиш. 

Безпосередньо питання адміністративно-правового статусу органів 
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державної влади знайшло своє відображення у дисертаційних дослідженнях: 
Д.В. Мандичева «Адміністративно-правовий статус Державної служби 
України з лікарських засобів» (Харків, 2012), О.І. Лавренової 
«Адміністративно-правовий статус державної служби як центрального органу 
виконавчої влади» (Одеса, 2014) та ін. 

Діяльність ДСНС переважно розглядалася щодо впливу на неї умов 
військово-політичної та екологічної обстановки в Україні та світі в цілому. 
Про це, зокрема, свідчить дисертаційне дослідження Ю.О. Шматової на тему 
«Механізм адміністративно-правового забезпечення прав людини в умовах 
надзвичайних ситуацій» (Київ, 2014). Безпосередньо питання діяльності 
територіальних підрозділів органів та підрозділів цивільного захисту 
досліджувалися такими вченими, як: В.С. Білобородько, В.В. Вороненко, 
Н.В. Григоренко, В.М. Губанов, В.М. Дорофеєв, О.Ю. Дубинський, 
О.О. Дядюшенко, А.М. Капля, Л.А. Михайлов, Д.Ю. Полковниченко, 
Р.В. Приходько, М.М. Рац, Ю.М. Скалецький, В.П. Соломін, О.Г. Снісар, 
В.І. Тітков, В.Ф. Торбін, О.О. Труш, В.С. Чубань. 

Питання адміністративно-правового статусу ДСНС та її центрального 
апарату знайшло своє відображення у дисертаційному дослідженні 
О.М. Кулеби «Особливості адміністративно-правового статусу Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій» (Одеса, 2015). Однак вивчення 
адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій до теперішнього часу не 
проводилися. 

Враховуючи тенденції до децентралізації державної влади, низку 
зобов’язань України у зв’язку з євроінтеграційними процесами та низький 
рівень вивчення питання, що розглядається, дане дослідження є актуальним в 
сучасних умовах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах теми науково-дослідної роботи 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Актуальні 
проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 
реєстраційний номер 0112U003550) від 28.05.2012. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 
у визначенні поняття, правового статусу територіальних підрозділів ДСНС та 
з’ясуванні обсягу їх повноважень для їх ефективної діяльності на основі 
аналізу чинного законодавства України, практики його реалізації та 
узагальнення основних положень праць науковців. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації сформульовано та вирішено 
такі основні задачі: 

- здійснити історико-правовий аналіз становлення функції державного 
захисту від НС; 

- провести дослідження НС як об’єкта правового регулювання; 
- з’ясувати місце територіальних підрозділів ДСНС в системі суб’єктів 

адміністративного права; 
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- надати загальну правову характеристику адміністративно-правового 
статусу територіальних підрозділів ДСНС; 

- розглянути завдання, функції, принципи та адміністративно-правові 
повноваження територіальних підрозділів ДСНС; 

- провести дослідження основних форм та методів діяльності 
територіальних підрозділів ДСНС; 

- розкрити сутність взаємодії територіальних підрозділів ДСНС з 
органами публічної влади і недержавними інституціями; 

- розглянути зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового 
статусу територіальних підрозділів державних служб з надзвичайних ситуацій. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 
діяльності територіальних підрозділів ДСНС. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий статус 
територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися такі 
методи наукового пізнання: історико-порівняльний метод дозволив здійснити 
історико-правовий аналіз становлення державного захисту від НС 
(підрозділ 1.1); порівняльно-правовий метод використовувався при зіставленні 
вітчизняного законодавства, що регулює діяльність територіальних підрозділів 
ДСНС, з відповідними нормами законодавства інших держав (наприклад, 
США, Данії, Греції та ін.); формально-логічний метод використовувався для 
логічної обробки правових норм та їх логічного тлумачення протягом усієї 
дисертаційної роботи (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 3.1); формально-юридичний 
аналіз норм законодавства застосовувався при дослідженні нормативно-
правових актів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 
діяльності територіальних підрозділів ДСНС (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 3.1); 
методи класифікації, групування, системно-структурний, системно-
функціональний використовувалися в ході дослідження адміністративно-
правових повноважень територіальних підрозділів ДСНС (підрозділ 2.2), а 
також частково при дослідженні НС як об’єкта правового регулювання і форм 
та методів діяльності територіальних підрозділів ДСНС. 

Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених із загальної теорії та історії держави і права, адміністративного, 
кримінального, міжнародного, конституційного права, державного 
будівництва, філософії, цивільного захисту. 

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 
фундаментальні знання науки адміністративного права, загальної теорії 
держави і права, конституційного права, цивільного захисту, що 
сформульовані у працях як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, 
енциклопедична юридична література, періодичні видання та публікації. 

Висновки дисертації ґрунтуються на положеннях Конституції та законів 
України, інших нормативно-правових актів органів законодавчої, виконавчої 
та судової влади, а також ратифікованих Україною міжнародно-правових 
документах, що регулюють відносини у сфері цивільного захисту та 
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адміністративного права в цілому.  
Нормативною базою дисертації є національне законодавство, що 

регулює діяльність територіальних підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій. В тому числі: Конституція України, чинні міжнародні 
договори, кодекси та закони України, Укази Президента України, Постанови 
Кабінету Міністрів України, накази ДСНС та територіальних підрозділів 
ДСНС, інші підзаконні нормативно-правові акти. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять положення 
національних доповідей та аналітичних оглядів про стан техногенної та 
природної безпеки в Україні за 2012-2016 роки, статистичні дані ДСНС, 
рішення Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента 
України, МВС України та інших державних органів у сфері цивільного 
захисту; аналіз підручників, монографій та довідкової літератури, періодичні 
видання, норми законодавства України, контент-аналіз офіційних веб-сайтів 
органів публічної влади та авторитетних інтернет-джерел. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є 
одним з перших комплексних монографічних досліджень, в якому з 
використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень 
юридичної науки визначено сутність та особливості адміністративно-
правового статусу територіальних підрозділів ДСНС. У результаті 
проведеного дослідження сформульовано низку нових концептуальних 
наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. 
Основні з них такі: 

уперше: 
- розглянуто адміністративно-правовий статус територіальних 

підрозділів ДСНС як сукупність суб’єктивних прав і обов’язків, закріплених у 
нормах адміністративного права за окремими територіальними підрозділами 
ДСНС та/або територіальними органами ДСНС, до складу яких включено такі 
підрозділи, як об’єкт дослідження; 

- територіальний підрозділ ДСНС визначено як виокремлену складову 
структури ДСНС, яка охоплює структурні підрозділи територіальних органів 
ДСНС та підрозділи, безпосередньо підпорядковані центральному органу 
управління у сфері цивільного захисту, характеризується поширенням 
адміністративно-правових повноважень (власних та делегованих) на певні 
території держави, є організаційно підпорядкованою ДСНС та/або 
територіальним органам ДСНС; 

- визначено обсяг адміністративної право-, діє-, та деліктоздатністі 
територіальних підрозділів ДСНС, що дозволило визначити їх місце в системі 
суб’єктів адміністративного права; 

- запропоновано класифікацію повноважень, завдань, функцій, методів 
та форм діяльності територіальних підрозділів ДСНС; принципи діяльності 
територіальних підрозділів ДСНС поділено на загальні для всіх суб’єктів 
цивільного захисту та спеціальні – принципи діяльності окремого 
територіального підрозділу ДСНС за призначенням; 
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удосконалено: 
- класифікацію надзвичайних ситуацій за критерієм залучення до їх 

ліквідації певної групи територіальних підрозділів ДСНС; 
- погляди на сутність та зміст взаємодії  територіальних підрозділів 

ДСНС з органами державної влади і недержавними інституціями;  
- аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового 

статусу територіальних підрозділів державних служб з надзвичайних ситуацій;  
дістали подальшого розвитку:  
- погляди на становлення функції державного захисту від надзвичайних 

ситуацій на теренах сучасної Української держави; 
- погляди на надзвичайні ситуації як об’єкт правового регулювання; 
- підходи до обрання способів запровадження зарубіжного досвіду у 

практику діяльності територіальних підрозділів ДСНС. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані у: 
науковій діяльності – як основа для подальшого дослідження проблем 
визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів 
ДСНС (акт впровадження Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, 2017 р.); практичній діяльності – для удосконалення 
адміністративно-правового регулювання та практичної діяльності 
територіальних підрозділів ДСНС (акт впровадження Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, 
2017 р.) ; освітній діяльності – під час підготовки підручників та навчальних 
посібників з дисциплін «Адміністративне право України», «Цивільний захист» 
(акт впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, 2017 р.). Також дані висновки можуть бути використані в ході підготовки 
фахівців в галузі права та офіцерського складу сил цивільного захисту. 

Апробація матеріалів дисертації.  Результати дисертаційного 
дослідження, його основні висновки й рекомендації оприлюднено на науково-
практичних конференціях, а саме: Міжнародній науково-практичній 
конференції «Право, суспільство і держава: форми взаємодії» (м. Київ, 
2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та 
практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 
2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 
реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 
п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України з 
юридичних наук, одній статті – у зарубіжному науковому виданні, а також у 
трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з основної частини 
(вступу, трьох розділів, що об’єднують вісім підрозділів, висновків), списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 260 сторінок, 
з яких основного тексту – 211 сторінок. Список використаних джерел налічує 189 
найменувань і займає 21 сторінку. Додатки викладено на 10-и сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується вибір теми, визначаються мета, завдання, 
об’єкт, предмет та методи дослідження, наукова новизна отриманих 
результатів, їх теоретична та практична значущість, апробація, формулюються 
наукові положення, які виносяться на захист. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади діяльності територіальних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історико-правовий аналіз становлення державного 
захисту від надзвичайних ситуацій» здійснено загальний аналіз історичних 
аспектів становлення служб захисту від НС. Розглянуто період стародавнього 
світу, в тому числі Римської імперії та її перших прототипів протипожежних 
команд. Приділено увагу першим нормативним актам даного періоду, питанням, 
спрямованим на запобігання виникненню та розповсюдженню пожеж.  

Акцентовано на проблемах покарання підпалювачів періоду існування 
Київської Русі, питаннях цивільного захисту у «Руській правді» Володимира 
Мономаха. Здійснено аналіз недоліків системи протипожежного захисту в 
період перебування Української держави в складі Російської імперії та СРСР. 

Як історичні періоди розвитку державного захисту від надзвичайних 
ситуацій виділено: 1) початок ХХ століття, військово-політичні події якого 
поклали початок розвитку системи комплексного цивільного захисту; 2) другу 
половину ХХ століття – етап економічного та технологічного розвитку сил 
цивільного захисту; 3) становлення сучасної ДСНС. 

У підрозділі 1.2 «Надзвичайні ситуації як об’єкт правового регулювання» 
проведено детальний аналіз категорії НС як об’єкта правового регулювання. 

Виокремлено класифікаційний підхід поділу НС залежно від їх причин. 
Акцентовано на наслідках НС, розглянуто класифікацію НС залежно від 
ступеня тяжкості матеріальних та людських втрат, а також територіальної 
розповсюдженості цих наслідків. . Виокремлено чотири основні рівні 
надзвичайних ситуацій та розглянуто їх порівняно з аналогічними рівнями 
надзвичайних ситуацій в зарубіжних країнах. В ході порівняльного аналізу 
встановлено, що класифікаційні рівні надзвичайних ситуацій в різних країнах 
відрізняються як за кількістю, так і за можливими наслідками. 

У підрозділі 1.3 «Територіальні підрозділи Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в системі суб’єктів адміністративного права» на основі 
аналізу змісту поняття «суб’єкт адміністративного права» обґрунтовано 
приналежність територіальних підрозділів ДСНС до системи таких суб’єктів. 
Проаналізовано окремі складові адміністративної правосуб’єктності 
територіальних підрозділів ДСНС у поєднанні з встановленням ступеня 
наділеності досліджуваних територіальних підрозділів даною правосуб’єктністю. 

Здійснено розширену класифікацію юридичних осіб як суб’єктів 
адміністративного права, на основі якої запропоновано визначення 
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приналежності територіальних підрозділів ДСНС до системи суб’єктів 
адміністративного права. 

Розділ 2 «Зміст адміністративно-правового статусу територіальних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій» містить 
три підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Характеристика адміністративно-правового статусу 
територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій» здійснено розгляд змісту адміністративно-правового статусу 
територіальних підрозділів ДСНС шляхом розподілення його на складові та 
подальшого їх детального аналізу.  

Здійснено загальний аналіз структури ДСНС та окремих її складових. 
Запропоновано визначення територіального підрозділу ДСНС. Обґрунтовано, які 
складові структури ДСНС можуть бути віднесені до територіальних підрозділів.  

На основі характерних ознак органу виконавчої влади здійснено аналіз 
ознак територіальних підрозділів ДСНС та визначення їх приналежності до 
функціональних органів виконавчої влади галузевої компетенції. 

Розглянуто ознаки суб’єктів публічного адміністрування на основі 
відповідних аспектів діяльності територіальних підрозділів ДСНС з 
подальшим встановленням приналежності їх до вищезазначених суб’єктів. 

У підрозділі 2.2 «Завдання, функції, принципи та адміністративно-
правові повноваження територіальних підрозділів Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій» розглянуто завдання відповідних підрозділів, 
визначені положеннями, що регулюють їх діяльність. Враховуючи 
приналежність територіальних підрозділів ДСНС до органів виконавчої влади, 
крізь призму виконання ними окремих завдань розглянуто основні завдання 
центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту. 

З огляду на безпосереднє виконання функції цивільного захисту, покладеної 
на державу в цілому, виділено функції територіальних підрозділів ДСНС.  

Розгляд принципів діяльності територіальних підрозділів ДСНС 
здійснено на основі відповідної класифікації принципів цивільного захисту. 

Дослідження адміністративно-правових повноважень територіальних 
підрозділів ДСНС здійснено у три відповідні етапи: 1) з’ясування сутності 
адміністративного повноваження; 2) визначення переліку ознак 
адміністративно-правового повноваження та їх подальшого аналізу на 
прикладі окремого територіального підрозділу ДСНС; 3) дослідження окремих 
видів адміністративно-правових повноважень та наділеності ними 
досліджуваних підрозділів. 

У підрозділі 2.3 «Форми та методи діяльності територіальних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій», з 
урахуванням усталених поглядів на форми діяльності державного органу, 
зокрема форми діяльності публічної адміністрації, розглянуто форми 
діяльності територіальних підрозділів ДСНС. 

Наголошено на забезпеченні та посиленні правового змісту актів 
територіальних підрозділів ДСНС з тим, щоб кожен із них завжди виходив із 
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законодавства й у своєму змісті забезпечував права, свободи і зобов’язання 
громадян. Виділені правові форми було класифіковано залежно від змісту, 
цілеспрямованості, способу вираження. 

Методи діяльності територіальних підрозділів ДСНС розглянуто з 
урахуванням різних підходів до їх класифікації. Виділено правові, 
організаційні, примусові та заохочувальні методи діяльності територіальних 
підрозділів ДСНС. 

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового статусу 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій» містить два підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Взаємодія територіальних підрозділів Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій з органами державної влади і недержавними 
інституціями» розглянуто основні підходи до організації взаємодії (у тому числі 
й між окремими територіальними підрозділами ДСНС), а також встановлено 
підходи до класифікаційного поділу різновидів такої взаємодії. 

Проведено аналіз взаємодії територіальних підрозділів ДСНС з 
окремими державними органами та недержавними інституціями з визначенням 
правових підстав такої взаємодії, а також приналежності такої взаємодії до 
субординаційного чи координаційного типу з подальшим встановленням 
вертикального чи горизонтального характеру вищезазначеної взаємодії. 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід визначення адміністративно-
правового статусу територіальних підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій» надано узагальнюючу характеристику зарубіжного 
досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних 
підрозділів служб цивільного захисту. Акцентовано на характеристиках 
побудови відповідної системи державної служби з надзвичайних ситуацій у 
США як прикладу позитивного досвіду розвитку цивільного захисту.  

Розглянуто окремі приклади альтернативних підходів до визначення 
правового статусу державних служб з надзвичайних ситуацій, в тому числі 
приклади існування приватних структур як відповідних служб. 

Проведено аналіз спільних та відмінних рис, притаманних вітчизняній та 
зарубіжним державним службам з надзвичайних ситуацій. Запропоновано 
запровадження окремих аспектів зарубіжного досвіду визначення 
адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів у вітчизняну 
практику ДСНС. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розглянуто сучасний адміністративно-правовий статус 
територіальних підрозділів ДСНС. В результаті проведеного дослідження, на 
основі глибокого аналізу доктринальних положень вітчизняної історико-правової 
та адміністративно-правової науки, змісту нормативно-правових джерел, вдалося 
сформулювати ряд концептуальних висновків, зауважень, пропозицій та 
рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Основні з них такі. 

1. Територіальні підрозділи ДСНС наділені комплексом 
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адміністративно-правових повноважень, спрямованих на реалізацію державної 
політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 
техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також 
гідрометеорологічної діяльності.  

Територіальні підрозділи ДСНС безпосередньої забезпечують подолання 
наслідків надзвичайних ситуацій і надання допомоги постраждалим, 
здійснюють контроль за дотриманням вимог, що дозволяє запобігти 
виникненню надзвичайних ситуацій, відповідають за взаємодію ДСНС з 
іншими державними органами та недержавними інституціями, населенням, з 
метою інформування та виховної діяльності. 

2. Формування системи державного захисту від надзвичайних ситуацій 
та територіальних підрозділів служб цивільного захисту бере свій початок ще 
від держав стародавнього світу.  

З кожним етапом історії державний захист від надзвичайних ситуацій 
набуває ознак систематизованої, чітко організованої діяльності. Проте дійсно 
масштабні перетворення відбуваються лише наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., 
коли з’являються перші аналоги системи цивільного захисту держави. Надалі 
дана система еволюціонує та зазнає серйозних випробувань впродовж Великої 
Вітчизняної війни та Чорнобильської катастрофи. 

Загалом історичний розвиток становлення системи державного захисту 
від надзвичайних ситуацій має еволюційний характер. Йому притаманний 
поступовий перехід від слабо організованої структури з низьким рівнем 
правового регулювання до високоорганізованої системи територіальних 
підрозділів ДСНС з чітко встановленим обсягом повноважень, передбачених 
нормативно-правовими актами.  

3. Зміст категорії «надзвичайна ситуація» є визначальним для 
формування адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів 
ДСНС. В рамках дослідження надзвичайної ситуації як об'єкта правого 
регулювання було розглянуто визначення поняття такої ситуації. Було надано 
адміністративно-правову характеристику змісту поняття надзвичайної 
ситуації, який охоплює: перелік можливих причин виникнення надзвичайної 
ситуації та перелік можливих наслідків надзвичайної ситуації. Для визнання 
певної ситуації надзвичайною необхідною є наявність двох класифікуючих 
ознак (причини та наслідків) одночасно. 

У ході дослідження надзвичайної ситуації як об’єкта правового 
регулювання було здійснено адміністративно-правову характеристику 
класифікаційного поділу надзвичайних ситуацій за характером походження, 
ступенем поширення, розміром людських втрат і матеріальних збитків. В ході 
даної характеристики було виокремлено чотири основні рівні надзвичайних 
ситуацій та розглянуто їх порівняно з аналогічними рівнями надзвичайних 
ситуацій в зарубіжних країнах. В ході порівняльного аналізу вдалося 
з’ясувати, що класифікаційні рівні надзвичайних ситуацій в різних країнах 
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відрізняються як за кількістю, так і за можливими наслідками. 
4. У ході дослідження місця територіальних підрозділів ДСНС в системі 

суб’єктів адміністративного права було надано адміністративно-правову 
характеристику поняття суб’єкта права взагалі та суб’єкта адміністративного 
права зокрема. При цьому встановлено відмінність між поняттями суб’єкта 
адміністративного права та суб’єкта адміністративно-правових відносин у 
контексті діяльності територіальних підрозділів ДСНС. 

У контексті дослідження місця територіальних підрозділів ДСНС у 
системі суб’єктів адміністративного права було здійснено аналіз 
адміністративної правосуб’єктності територіальних підрозділів ДСНС як 
обов’язкової ознаки суб’єкта адміністративного права шляхом розподілу її на 
основні складові (адміністративну право-, діє- та деліктоздатність); наведено 
приклади, які дозволяють з’ясувати, які з даних складових є характерними для 
територіальних підрозділів ДСНС. Вдалося з’ясувати, що адміністративна 
деліктоздатність є нехарактерною для територіальних підрозділів ДСНС, на 
відміну від право- та дієздатності. 

5. Адміністративно-правовий статус територіальних підрозділів ДСНС є 
сукупністю суб’єктивних прав і обов’язків, закріплених у нормах 
адміністративного права за окремими територіальними підрозділами ДСНС 
та/або територіальними органами ДСНС, до складу яких включено такі 
підрозділи. В подальшому було проведено аналіз поняття адміністративно-
правового статусу за допомогою тлумачення окремих його складових. 

У контексті надання загальної правової характеристики адміністративно-
правового статусу було також досліджено структуру ДСНС, її окремі складові 
та місце територіальних підрозділів в структурі ДСНС. Також вперше 
запропоновано визначення територіального підрозділу ДСНС як виокремленої 
складової структури ДСНС, яка охоплює структурні підрозділи 
територіальних органів ДСНС та підрозділи, безпосередньо підпорядковані 
центральному органу управління у сфері цивільного захисту, характеризується 
поширенням адміністративно-правових повноважень (власних та делегованих) 
на певні території держави, організаційно підпорядкована ДСНС та/або 
територіальним органам ДСНС. 

Територіальні підрозділи ДСНС відповідають ознакам органу виконавчої 
влади і належать до функціональних територіальних органів виконавчої влади 
галузевої компетенції. При цьому їх взаємовідносини з іншими органами 
влади можуть будуватися на засадах підвідомчості, підконтрольності, 
підзвітності та відповідальності. 

6. У ході розгляду завдань територіальних підрозділів ДСНС їх було 
поділено на три групи. До першої групи віднесено завдання, передбачені 
положеннями про територіальні підрозділи ДСНС як такі, що стосуються 
безпосередньо та виключно даних підрозділів.  До другої групи віднесено 
загальні завдання, які властиві всім державним органам у сфері цивільного 
захисту, але не є безпосередньо і повною мірою властиві територіальним 
підрозділам ДСНС і при вирішенні питання щодо їх виконання потребують 
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уточнення відповідно до специфіки та характеру діяльності таких підрозділів. 
Третю групу завдань територіальних підрозділів ДСНС складає специфічна 
група завдань цивільного захисту, властива виключно ДСНС через те, що 
забезпечення функціонування системи цивільного захисту є прямим 
обов’язком даної служби. 

На підставі проведеного аналізу доктринальних положень вітчизняної 
адміністративно-правової науки вдалося з’ясувати, що первинними серед 
функцій є саме функції держави, на основі та на виконання яких створюються 
окремі державні органи. Територіальним підрозділам ДСНС притаманне 
виконання не усіх цих функцій, а лише їх певної частини: оборонної, 
гуманітарної та екологічної. Що ж до решти функцій, то в ході дослідження 
вдалося віднайти лише окремі прояви їх виконання у практиці діяльності 
територіальних підрозділів ДСНС, що зовсім не дає підстави стверджувати про 
виконання таких функцій даними підрозділами. 

Основною функцією держави, яка покладена на територіальні підрозділи 
ДСНС, є реалізація політики у сфері цивільного захисту, що є специфічною 
функцією, властивою виключно ДСНС. Відображенням цієї функції у практиці 
територіальних підрозділів ДСНС є забезпечення техногенної безпеки в 
державі. Перелік безпосередніх завдань територіальних підрозділів ДСНС  
встановлено нормативно-правовими актами залежно від призначення 
конкретного територіального підрозділу ДСНС (гасіння пожеж, проведення 
аварійно-рятувальних заходів тощо). 

У формуванні принципів діяльності територіальних підрозділів ДСНС 
значну роль відіграли основоположні засади Конституції України про те, що 
людина, її життя та здоров’я є найвищою соціальною цінністю в державі. В 
питаннях централізації управління, прозорості та відкритості принципи 
діяльності територіальних підрозділів ДСНС є досить наближеними до 
аналогічних принципів діяльності інших суб’єктів системи центральних 
органів виконавчої влади. Принцип економічної обґрунтованості зменшення 
ризику надзвичайних ситуацій є відображенням діяльності територіальних 
підрозділів ДСНС на забезпечення ефективності в умовах ринкової економіки. 
Територіальним підрозділам ДСНС властиві не лише загальні принципи 
цивільного захисту, визначені у Кодексі цивільного захисту України, а й 
спеціальні принципи, передбачені в інших нормативно-правових актах, що у 
більшості своїй, як і завдання, залежать від призначення конкретного 
територіального підрозділу ДСНС. 

Територіальні підрозділи ДСНС, перебуваючи в структурі органу 
державної влади, виступають в ролі суб’єктів владних повноважень, окремі 
аспекти їх діяльності передбачають можливість висловлення позиції у формі 
веління (наказу, вимоги), що також є необхідною ознакою владних 
повноважень. Адміністративно-правові повноваження територіальних 
підрозділів ДСНС забезпечені законами та іншими нормативно-правовими 
актами, наявністю чіткої ієрархічної структури органу, професійними кадрами, 
фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, що у своїй сукупності 
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становлять одну з ознак адміністративно-правових повноважень.  
Адміністративно-правові повноваження територіальних підрозділів 

ДСНС відповідають всім необхідним ознакам владного повноваження, всі 
різновиди адміністративно-правових повноважень, що містяться у 
нормативно-правових актах, регулюючих питання діяльності територіальних 
підрозділів ДСНС, становлять кожну з існуючих класифікаційних груп 
владних повноважень, існуючих у вітчизняній адміністративно-правовій науці. 

7. Широкий спектр завдань та повноважень, наданих територіальним 
підрозділам ДСНС, є причиною наявності значної сукупності форм та методів 
їх діяльності.  

На окрему увагу заслуговують методи інформаційного забезпечення 
(інформування) та оповіщення, застосування яких потребує значного 
поліпшення матеріально-технічного забезпечення територіальних підрозділів 
ДСНС, покращення наповнюваності офіційних веб-ресурсів територіальних 
підрозділів ДСНС з метою поліпшення ситуації інформування населення про 
діяльність органів влади, створення мобільних додатків, присвячених 
діяльності територіальних підрозділів ДСНС. 

У контексті євроінтеграційних процесів доцільно звернути увагу на 
недосконалість практики застосування територіальними підрозділами ДСНС 
методу переконання як альтернативи застосуванню примусу. Посилення 
роботи з населенням та суб’єктами господарювання з метою недопущення 
порушення ними норм безпеки є одним з основних кроків на шляху до 
входження в демократичне суспільство. 

8. Взаємодія територіальних підрозділів ДСНС з іншими органами публічної 
влади будується на основі субординаційних або координаційних відносин.  

Взаємодії територіальних підрозділів ДСНС з іншими органами 
публічної влади та іншими суб’єктами властивий певний темпоральний 
характер, що обумовлюється настанням або загрозою настання надзвичайної 
ситуації. Значна кількість нормативних актів, що регулюють взаємодію 
територіальних підрозділів ДСНС з іншими суб’єктами публічного права, 
спрямована виключно на період настання НС. 

Значний масив нормативно-правової бази, що регулює питання взаємодії 
територіальних підрозділів ДСНС з іншими суб’єктами публічної влади, є 
застарілим і потребує оновлення, а переважна більшість спільних наказів, 
якими затверджено відповідні плани взаємодії, потребує перегляду. 

9. Система підрозділів державних служб з надзвичайних ситуацій у 
зарубіжних країнах часто (але не в усіх випадках) є подібною до відповідної 
системи в Україні (Федеральне Агентство США з управління в умовах 
надзвичайних ситуацій та його територіальні підрозділи у відповідних 
адміністративно-територіальних одиницях (штатах)).  

Альтернативними системами організації діяльності територіальних 
підрозділів служб з надзвичайних ситуацій є: 

- покладення відповідальності за окремі аспекти діяльності щодо 
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на різні міністерства. За даної 
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системи кожне міністерство несе відповідальність за окремий напрямок 
запобігання або реагування на надзвичайні ситуації (Греція); 

- поодиноке існування приватних структур, які мають свій парк 
спеціальних автомобілів та здійснюють надання платної  допомоги. При цьому 
кошти вони отримують одноразово, безпосередньо від громадян, яким 
надають свою допомогу (Королівство Данія); 

- існування великої служби порятунку, що має в своєму штаті значний 
парк спецтехніки, суден та авіації, що дає змогу надавати допомогу в різних 
випадках настання НС. Замовниками виступають центральні та місцеві органи 
влади на підставі контрактів. Сплата послуг здійснюється з державного та 
місцевих бюджетів (Австрія).  

Перевагами альтернативних систем є багаторічний досвід існування та 
широкі територіальні межі діяльності, особиста зацікавленість засновників, 
власників, акціонерів, а часто і працівників в ефективності та результативності 
її діяльності. Негативними аспектами діяльності альтернативних систем та 
приватних служб з надзвичайних ситуацій є те, що сфера запобігання і 
реагування на НС є досить специфічною, що практично зводить нанівець 
конкуренцію, а отже не гарантує, що з часом якість надаваних послуг 
приватними рятувальними структурами не буде погіршуватися.  

 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Наукові праці, в яких опубліковано основні  
наукові результати дисертації: 

 

1. Мяснянкіна К.А. Нормативно-правове регулювання територіальних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій // Науковий 
вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: 
збірник наукових праць. 2015. № 4. С. 237-247. 

2. Мяснянкіна К.А. Взаємодія територіальних підрозділів Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій з органами публічної влади і 
недержавними інституціями // Науково-практичний журнал «Адміністративне 
право і процес». 2016. № 2. С. 147-153. 

3. Мяснянкіна К.А. Загальна правова характеристика принципів 
діяльності територіальних підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій // Прикарпатський юридичний вісник: збірник 
наукових праць. 2016. № 3. С. 79-84. 

4. Мяснянкіна К.А. Надзвичайна ситуація  як об’єкт правового 
регулювання: загальна характеристика // Науково-виробничий журнал  
«Держава та регіони Серія: право». 2016. № 4. С. 69-73. 

5. Мяснянкіна К.А. Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду 
визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів 
державних служб із надзвичайних ситуацій // Науково практичний 
господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». 
2016. № 11 (249). С. 135-138. 



14 

6. Мяснянкіна К.А. Поняття територіального підрозділу державної 
служби України з надзвичайних ситуацій // Научно-практический журнал 
«Jurnalul Juridic National: teorie si practica». 2017. № 4 (26). С. 60-63.  

 
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

7. Мяснянкіна К.А. Загальна правова характеристика гарантування та 
забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, 
здоров’я та власності як принципу діяльності територіальних підрозділів 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій // Матер. міжнар. наук.-
практ. конф. «Право, суспільство і держава: форми взаємодії» (м. Київ, 13-
14 січня 2017 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 80-82. 

8. Мяснянкіна К.А. Загальна правова характеристика добровільності у 
разі залучення громадян до здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних 
з ризиком для їхнього життя і здоров’я принципу діяльності територіальних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій // Матер. 
міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретичні та практичні проблеми правового 
регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 20-21 січня 2017 р.). Харків: ГО 
«Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 46-49. 

9. Мяснянкіна К.А. Загальна правова характеристика гласності, 
відкритості, прозорості, вільного отримання та поширення публічної 
інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених 
законом, як принципу діяльності територіальних підрозділів Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 
(м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська 
організація «Істина», 2017. С. 41-45. 
 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Мяснянкіна К.А. Адміністративно-правовий статус територіальних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. – На 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ. – Дніпро, 2017. 

Дисертація стосується вивчення питань щодо адміністративно-правового 
статусу територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій. У дисертації проведено історично-правовий аналіз розвитку 
державного захисту від надзвичайних ситуацій від перших зародків пожежної 
справи в історії Стародавнього Риму до сучасного стану реформування 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Визначено поняття, 
ознаки надзвичайних ситуацій та здійснено класифікацію надзвичайних 
ситуацій за характером походження, ступенем поширення, розміром людських 
втрат і матеріальних збитків, а також залежно від обсягів заподіяних 



15 

надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, 
необхідних для їх ліквідації, в тому числі з урахуванням зарубіжного досвіду. 
Встановлено місце територіальних підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у системі суб’єктів адміністративного права шляхом 
надання адміністративно-правової характеристики поняттю суб’єкта права 
взагалі та суб’єкта адміністративного права зокрема з подальшим 
встановленням відмінності між поняттями суб’єкта адміністративного права та 
суб’єкта адміністративно-правових відносин. Охарактеризовано 
адміністративно-правовий статус територіальних підрозділів Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій.  

Вперше в історії вітчизняної адміністративно-правової науки та 
адміністративного законодавства запропоновано визначення територіального 
підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій на основі 
усвідомлення спільної ролі територіальних органів та підпорядкованих 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Досліджено завдання, функції, принципи та адміністративно-правові 
повноваження територіальних підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій. Охарактеризовано форми та методи діяльності 
територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
Зокрема, здійснено аналіз методу планування як потенційно застарілого та 
недосконалого, приділено увагу методу інформаційного забезпечення із 
зазначенням необхідності подальшого вдосконалення роботи за цим напрямком.  

Здійснено аналіз взаємодії територіальних підрозділів Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій з органами державної влади і недержавними 
інституціями. Здійснено припущення про те, що взаємодія територіальних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з іншими 
органами публічної влади носить переважно координаційних характер. Також 
було висловлено припущення про темпоральний характер взаємодії 
територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з 
іншими органами публічної влади. Досліджено зарубіжний досвід визначення 
адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб 
з надзвичайних ситуацій. Приділено увагу висвітленню характерних рис системи 
підрозділів державних служб з надзвичайних ситуацій в США. Також у рамках 
дисертаційного дослідження приділено увагу феномену Королівства Данії, в 
основу якого було покладено створення приватної рятувальної служби.  

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, надзвичайна 
ситуація, територіальні підрозділи, адміністративно-правовий статус, 
адміністративні правовідносини, взаємодія, принципи, завдання, функції, 
адміністративно-правові повноваження. 
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The thesis deals with the administrative and legal status of territorial divisions 
State Emergency Service of Ukraine. The thesis provides historical and legal analysis 
of state protection from emergencies from the first emergency services in the history of 
Ancient Rome to the current state of reform State Emergency Service of Ukraine. 
Define the definition, characteristics and classification of emergencies by nature of 
origin, extent of distribution, size of human losses and material damage and depending 
on the extent of the consequences of the emergency situation, the volume of technical 
and material resources necessary for their elimination, with taking into account foreign 
experience. Established the place of territorial divisions State Emergency Service of 
Ukraine in the system of subjects administrative law by providing administrative and 
legal characteristics of the notion of the subject of law in general and the subject of 
administrative law in particular with the subsequent establishment of the distinction 
between the notions of the subject of administrative law and the subject of 
administrative and legal relations. The author has characterized administrative and legal 
status of the territorial divisions of State Emergency Service of Ukraine.  

For the first time in the history of domestic administrative-legal science and 
administrative legislation, the definition of the territorial division of the State 
Service of Ukraine for Emergency Situations was proposed on the basis of 
awareness of the joint role of territorial authorities and subordinated units of the 
State Emergency Service of Ukraine. 

The author has researched objectives, functions, principles and legal and 
administrative powers of territorial divisions State Emergency Service of Ukraine. 
Made characteristic forms and methods of territorial divisions of State Emergency 
Service of Ukraine. In particular, made analysis of the planning method as a 
potentially obsolete and imperfect, paid attention to the method of information 
provision, indicating the need for further improvement of work in this direction. 
Also found the imperfection of the practice of using the method of persuasion by the 
territorial subdivisions of the State Emergency Service of Ukraine as an alternative 
to coercion method. It was also recognized that there is a contradictory delimitation 
of the forms of activity of the territorial divisions of the State Emergency Service of 
Ukraine on legal and not legal, with further justification of the reasons for the 
recognition of such contradictions. 

There is the analysis of the interaction of territorial divisions State Emergency 
Service of Ukraine with the state authorities and non-governmental institutions. It is 
assumed that the interaction of the territorial divisions of the State Emergency 
Service of Ukraine with other public authorities is mainly coordinated. It was also 
suggested that there is temporal nature of the interaction of the territorial divisions of 
the State Emergency Service of Ukraine with other public authorities 

The author has studied foreign experience in determining the legal status of 
administrative territorial units of the State Services for Emergency Situations. The 
attention was paid to the characteristics of the State Emergency Service of US. Also in 
the framework of the dissertation research attention is paid to the phenomenon of the 
Kingdom of Denmark, which was based on the establishment of a private rescue service.  

Keywords: administrative and legal regulation, emergency, subdivisions, 
administrative and legal status, administrative, legal, interaction, principles, 
objectives, functions, administrative and legal authorities. 


