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Перелік умовних скорочень
АТО
ДСНС

Антитерористична операція
Державна служба з надзвичайних ситуацій

ГБ

Громадська безпека

ЕТС

Еколого-техногенна система

ЄДСЦЗ

Єдина державна система цивільного захисту

ЄС

Європейський Союз

МВС

Міністерство внутрішніх справ

МО

Міністерство оборони

НАТО

Північноатлантичний альянс

НС

Надзвичайна ситуація

НСЦЗ

Надзвичайна служба цивільного захисту

ПТБ

Природно-техногенна безпека

ПЦМ

Програмно-цільовий метод

СБУ

Служба безпеки України

СБО

Сектор безпеки та оборони

США

Сполучені Штати Америки

ФРН

Федеративна Республіка Німеччина

ЦЗ

Цивільний захист

ЦО

Цивільна оборона

ЧАЕС

Чорнобильська атомна електростанція
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ВСТУП
Виступаючи 27 вересня 2015 року на Саміті сталого розвитку в рамках
Генеральної

асамблеї

ООН,

Президент

України

Петро

Порошенко

констатував, що внаслідок російської анексії українського Криму та агресії
на Донбасі тисячі людей було вбито, зруйновано критично важливу
інфраструктуру.

Україна

втратила

близько

1/5

свого

економічного

потенціалу. Крім того, військові дії Росії проти України збільшили екологічні
та епідеміологічні загрози, а також ризики, пов’язані із соціальною ізоляцією.
На особливу небезпеку перетворилися хімічні склади в зоні конфлікту в
східній частині України та в прилеглих територіях, виникли жахливі загрози
потенційних техногенних катастроф. У цьому контексті Україна вважає, що
для Організації Об’єднаних Націй настав час вирішити питання захисту
навколишнього середовища в конфліктах і представити конкретні ідеї в
цьому напрямі [37].
Відповідно

до

Національної

стратегії

у

сфері

прав

людини,

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р., одним із
стратегічних напрямів реалізації права людини на життя є створення
передумов для зменшення ризиків життю та здоров’ю факторами підвищеної
небезпеки [202]. На жаль, у сучасних складних для нашої держави умовах
спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості й тяжкості
наслідків НС, переважно техногенного характеру, які в низці випадків
призводять до незворотних змін навколишнього природного середовища,
позначаються на економіці й безпеці держави. В умовах проведення АТО та
«гібридної війни» загострюється загроза вчинення актів техногенного
тероризму. Існуюча в Україні модель організації цивільного захисту,
створена у процесі реформування системи цивільної оборони радянського
зразка на основі європейської моделі забезпечення захисту населення і
територій від наслідків НС різної генези в рамках колективних систем
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безпеки, виявилася не здатною достатньо ефективно реагувати на загрози
військово-терористичного характеру. Таке становище спричинено декількома
чинниками. По-перше, наша держава не може гарантовано сподіватися на
підтримку інших країн у межах колективних систем безпеки, зокрема НАТО.
По-друге, переорієнтація системи цивільного захисту на протидію загрозам
переважно невійськового характеру та ігнорування загроз військовотерористичних унаслідок неправильно обраних стратегічних пріоритетів
політики у сфері національної безпеки. По-третє, надзвичайно обмежені
фінансово-економічні

можливості

держави.

По-четверте,

зберігається

інертність сектору безпеки та оборони, його нездатність до швидких реформ
у контексті зміни безпекової парадигми.
Зважаючи на те, що головні зусилля держави наразі зосереджено на
протидії загрозам військового характеру, можна очікувати, що без
проведення необхідних заходів у найближчій перспективі за низкою
показників економіка країни буде не в змозі заповнювати втрати від НС.
Водночас ризики виникнення НС із надзвичайно тяжкими наслідками
зростають у геометричній прогресії. Об’єкти критичної інфраструктури в
умовах

триваючої

зовнішньої

агресії

перетворюються

на

найбільш

привабливі цілі для військово-терористичних атак. До того ж втрати від цих
атак можуть бути співвідносні або більші за наслідки аварії на ЧАЕС. У
зв’язку з цим, вирішення завдань забезпечення ПТБ, протидії техногенному
тероризму та реалізація функції цивільного захисту перетворюються не лише
на пріоритетне питання забезпечення національної безпеки, а й виступають
важливим аспектом науково-дослідної політики держави.
Досягнення цілей безпеки пов’язано зі значними витратами усіх видів
ресурсів та вимагає комплексу взаємопов’язаних правових, економічних і
політичних заходів, які мають бути не лише науково обґрунтованими, а й
розрахованими

на

швидке

та

ефективне

впровадження.

Принцип

реалістичності безпекової політики вимагає орієнтації сектору безпеки й
оборони України на функціонування в умовах «прийнятного ризику». Перехід
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від концепції «абсолютної» безпеки до концепції «прийнятного» ризику
визначає появу принципово нового підходу до управління розвитком
суспільства, який полягає в тому, що задоволення матеріальних і духовних
потреб населення повинно здійснюватися при дотриманні обов’язкової вимоги
щодо забезпечення безпеки людини і її навколишнього середовища [31, с. 7].
На сьогодні головним джерелом небезпеки для всього існуючого на
планеті Земля стала створена людиною техносфера. Аварії та катастрофи, які
в ній відбуваються, призводять не тільки до людських жертв, а й до
знищення навколишнього середовища, природних ресурсів, їх незворотної
деградації, що спричиняє генетичні зміни в людському організмі [18]. Низка
техногенних катастроф кінця ХХ-початку ХХІ ст. привернула увагу
міжнародної спільноти до сфери техногенної безпеки. Їхні масштабні
наслідки засвідчили відсутність на той час системного бачення проблеми
крізь призму наукових, технічних, технологічних, організаційних і правових
підходів до попередження та нейтралізації техногенних загроз. Сьогодні в
цивілізованому світі вирішенню проблем техногенної безпеки приділяється
дуже важлива увага. Воєнна доктрина України, прийнята у вересні 2015 р.,
серед головних тенденцій формування та розвитку безпекового середовища у
світі також називає зростання ризиків виникнення масштабних НС
природного й техногенного характеру [223]. Крім того, серед актуальних
науково-практичних проблем сьогодення все більшої уваги вимагають
питання забезпечення екологічної безпеки, нехтування якими в кінцевому
рахунку призводить до техногенних та екологічних катастроф. Відповідно,
зростає значення оптимізації законодавства, спрямованого на реалізацію
природоохоронної

(екологічної)

функції

держави,

зокрема

шляхом

формування дієвого механізму забезпечення безпеки населення в разі
виникнення

НС,

окреслення

кола

суб’єктів,

відповідальних

за

її

забезпечення, встановлення меж їх компетенції та відповідальності.
Наукові дослідження має бути спрямовано на розроблення теоретичних
засад та формулювання практичних рекомендацій з метою забезпечення
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адекватного реагування на різні джерела та рівні небезпек, прогнозування
аварійних ситуацій і можливих сценаріїв їх розвитку, створення ефективної
системи управління зниженням ризиків та збитків від аварій і катастроф,
ліквідації їх наслідків [31, с. 9].
Україні потрібна принципово нова комплексна система державної ПТБ
та цивільного захисту. Її основу має становити розроблення адекватного
організаційно-правового,

соціально-політичного

та

господарсько-

фінансового механізмів управління у цій сфері. Вирішення існуючих в
Україні проблем з техногенної та екологічної безпеки має ґрунтуватися на
чіткій сучасній нормативно-правовій базі та ефективних адміністративноекономічних механізмах.
Джерельну базу дослідження формують роботи провідних вітчизняних
вчених

у

галузі

В. Б. Авер’янова,

адміністративного
О. Ф. Андрійко,

О. К. Безсмертного,
Ю. П. Битяка,

О.

Л. К.

О. І. Деревчука,

І.

та

Ю.

Ю.

Беспалової,

Воронової,

І.

В. В. Доненка,

фінансового
Азарова,

прва,
О.

А. І. Берлача,

зокрема

М. Бандурки,
Н. А. Берлач,

П. Голосніченка,

О.

М.

Джужи,

С. С. Засунька,

А. Т. Ковальчука,

В. К. Колпакова,

С. Ф. Константінова,

О. Д. Крупчана,

С. О. Кузніченка,

О. В. Кузьменко,

М. П. Кучерявенка,

Р.А. Калюжного,

Д. П. Калаянова,

О.

О. Є. Користіна,

А. П. Клюшниченка,
В. А. Ліпкана,

А. Т. Комзюка,

М. В. Лошицького,

Т. П.

В.

Копана,

Мінки,

Н.

М.

Мироненко,

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, З. Бжезінського, П. Г. Белова, І. І. Веремеєнка,
М. І. Єропкіна, Ю. М. Козлова, О. П. Коренєва, В. В. Лазарєва, Л. Л. Попова,
О. В. Серьогіна, А. Стейс, В. Д. Сорокіна.
Надзвичайно корисними для автора у науковому та практичному
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аспектах стали висновки дослідників, які розглядали систему забезпечення
природно-техногенної безпеки скрізь 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 ін.
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 в рамках Стратегії національної
безпеки України (Указ 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 (Закон 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), Переліку
пріоритетних

напрямів

наукового

забезпечення

діяльності

органів

внутрішніх справ України на період 2010–2014 роки (наказ МВС від
29.07.2010 № 347) та Пріоритетних напрямів наукового забезпечення
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 роки (наказ
МВС України від 16.03.2015 № 275), 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).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертації-на основі новітніх підходів
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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 наступні 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
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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-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
наукової

природно-техногенної

абстракції

сприяло

безпеки

(розділ

формуванню

2).

позиції

Застосування
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
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протидії військово-терористичним загрозам і забезпечення природнотехногенної 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 адміністративноправового

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 вагоме теоретичне та прикладне
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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

терористичного

з

урахуванням

характеру,

що

актуалізації

має

загроз

охоплювати

військово-

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
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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;
– доктринальне та законодавче використання терміна «природнотехногенна 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:
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– дослідження щодо системи органів, уповноважених здійснювати
адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення природнотехногенної 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 фінансоворесурсного 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
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Державної служби України з 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 фінансовоправових 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 нормативноправових 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. Чубенком та Ю.Ю. Азаровим опублікована монографія
«Організаційно-правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах
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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. Чубенком 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. Чубенком 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 програмноцільової методології у процесі фінансування органів публічної адміністрації;
у співавторстві з А.Г. Чубенком 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.

Чубенком

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. Чубенком
опублікована

стаття

«Організаційно-правові

проблеми

підвищення
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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. Чубенком
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. Чубенком 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. Тараненком 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
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фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу» (Тернопіль, 2010),
«Протидія злочинам, які вчиняються з використанням комп’ютерних мереж»
(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), «Оперативнорозшукове

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.
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Розділ 1
ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Природно-техногенна

безпека

як

елемент

національної

безпеки

На початку ХХІ ст. проблема безпеки остаточно набула нового змісту.
Передусім це стосується безпеки «суспільства ризику» [22], в якому
«продовження життя і визнання небезпеки суперечать одне одному» [22] та
яке постає перед викликом зміни парадигми безпеки у світі, сповненому
викликів і загроз. З одного боку, політичною реальністю нашого часу
залишається існування держав, які за будь-яку ціну прагнуть зберегти своє
домінантне становище як провідних суб’єктів забезпечення безпеки, і тим
викликам, що надходять з боку недержавних органів, що теж претендують на
статус

повноцінних

суб’єктів

забезпечення

безпеки.

З іншого

боку,

реальністю є загрози безпеці, що зберігаються в різних регіонах світу, і
напруженості

в

політичних

відносинах,

що

мають

тенденцію

до

перетворення і нерідко переростають у масштабні конфлікти, закінчуються
збройними протистояннями чи гуманітарними катастрофами [191, с. 19-21].
Пріоритетом державної політики будь-якої цивілізованої держави є
забезпечення адекватного рівня безпеки людини. Адже потреба в безпеці, яка
включає необхідність у захисті від фізичних і психологічних небезпек з боку
навколишнього світу, є первинною, природженою [136, с. 360]. Так, у
Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною цінністю. Безпека –
це своєрідна характеристика і необхідна передумова життєдіяльності,
прогресивного розвитку та

життєздатності об’єктів реального світу.

22

Очевидно, що ці об’єкти існують і розвиваються в середовищі, параметри
якого

формуються

під

впливом

різноманітних

взаємопов’язаних

та

взаємозумовлених чинників, інтегральна складова яких створює певний
рівень потенційних та реальних загроз національній безпеці. Система
національної безпеки держави має забезпечувати захист та можливість
реалізації життєвих потреб людини, суспільства, держави, потреб, які певною
мірою знаходять своє сутнісне віддзеркалення у множині національних
інтересів [312, с. 7-9].
Визначення сутнісно-філософського наповнення поняття «безпека»
сприятиме формуванню належної методологічної основи, яка дасть змогу
узагальнити, систематизувати та класифікувати увесь наявний матеріал,
виявити закономірності та взаємозв’язок між тими чи іншими поняттями в
галузі безпеки, яку потрібно розглядати як системне явище [181]. Саме тому
основою нашого наукового пошуку є етимологія терміна «безпека». Слід
враховувати, що ми живемо «в мові», а мова і слова, як зазначав В. Гумбольт,
мають

внутрішню

форму,

і люди

використовують

їх смисли,

що

породжуються чи індукуються саме формою [191, с. 20-23].
У V ст. до н.е. Гіппократ писав про важливість безпечних умов, у яких
здійснюється

трудова

діяльність.

Інший

давньогрецький

філософ,

Аристотель, розглядаючи ідеальне державне облаштування суспільства та
способи управління ним, висував як один з головних критеріїв такого
ідеального суспільства саме забезпечення безпеки громадян [181].
У країнах Західної Європи термін «безпека» з’явився у вжитку
наприкінці XII ст. і трактувався як стан відсутності або нейтралізації загроз,
небезпеки, а також створення умов і соціальних інститутів, що його
забезпечують [52]. Для порівняння, на території Російської імперії, до складу
якої на той час входила більшість території сучасної України, це поняття
почало використовуватися набагато пізніше – уперше термін «державна
безпека» було вжито в «Положенні про заходи до охорони державного
порядку та громадського спокою» від 14 серпня 1881 р [191]. Поняття
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«національна безпека» було введено в політичний лексикон 1904 р.
президентом США Т. Рузвельтом [45, с. 7-8]. Відтоді, переважно з воєннополітичної точки зору, у США та інших країнах Заходу під «безпекою»
(security) розуміють стан, що є наслідком здійснення оборонних заходів, які
підвищують захищеність держави від ворожих актів чи інших видів
зовнішнього втручання. Безпеку також розглядають як комплекс заходів для
захисту від будь-якого зовнішнього впливу, спрямованого на порушення
ефективності функціонування об’єкта. При цьому особлива увага, принаймні
в США, приділяється проблемам безпеки держави, або національної безпеки
[135, с. 35-38].
Із 1980-х рр. розпочалося широкомасштабне наукове розроблення
категорії «безпека» установами провідних країн світу. Перші українські праці
з цієї проблеми опубліковано на зламі 1993-1994 рр. Поняття національної
безпеки ввійшло в нормативні документи і посіло відповідне місце в
політичних дискусіях з економічних питань [192]. У 1997 р. прийнято
Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України. Як
зазначає В. Сенчагов, безпека – це стан об’єкта в системі його зв’язків з
огляду на його здатність до самовиживання і розвитку в умовах внутрішніх та
зовнішніх

загроз,

а

також

в

умовах

впливу

непередбачуваних

і

важкопрогнозованих факторів [247, с. 98-101]. Онтологічний вимір дає змогу
з’ясувати сутність ПТБ, ґрунтуючись на понятті «безпека» як правовій
категорії, що виявляється в її забезпеченні правовими нормами, тому
здійснення дослідження безпеки в її основних вимірах буття – у просторі
(географія), часі (історія) – у результаті створює її базисні складові, а
багатоманітність форм буття породжує й багатоманітність форм безпеки
(національна, екологічна, дорожнього руху тощо) [61, с. 37-39].
Гносеологічний підхід до аналізу ПТБ через загальнонаукову категорію
«безпека» дозволяє розширити уявлення про співвідношення та єдність наук
про суспільство, державу та право. До переліку основних з них належить і
філософська інтерпретація поняття «безпека», яке може бути визначено як
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відсутність небезпеки та наявність надійності перебігу тих чи інших процесів
безвідносно до їх природних чи соціальних характеристик [61, с. 37-39].
Отже, особливої актуальності у цьому контексті набуває дослідження
кола таких питань: гносеологічна інтерпретація поняття ПТБ (дослідження
процесу вивчення правового аспекту забезпечення ПТБ як системи, що
самоорганізується); еволюція розвитку теорії та практики її забезпечення;
концептуальні та методологічні основи її забезпечення; адміністративноправові, фінансово-правові та інформаційно-правові механізми її реалізації;
організаційна структура та суб’єкти забезпечення ПТБ; ґенеза, сучасний стан
та визначальні тенденції розвитку законодавства у сфері ПТБ та цивільного
захисту; організаційно-управлінські, адміністративно-правові та фінансовоправові заходи забезпечення ПТБ.
На жаль, у вітчизняній правовій доктрині немає єдиного розуміння
змісту такої системоутворювальної категорії, як «безпека». На думку В. А.
Ліпкана, юридична наука, широко послуговуючись категорією «безпека», ще
й досі не виробила чіткої парадигми щодо евристичних можливостей її
адекватного застосування. Адже ця категорія використовується і в межах
конституційного права, і в рамках кримінального права, кримінального
процесу, і в межах адміністративного права тощо. Безперечно, така
багатозначність і широке використання можуть свідчити про непересічне
значення даної категорії для означення певних процесів відповідно до тієї чи
іншої предметної сфери людської діяльності, водночас слід бути коректним
при визначенні його конкретного поняття [112, с. 108-116]. У його
дослідженнях було доведено, що неоднозначна термінологія, передусім у
сфері безпеки, яка широко використовується останніми роками, призводить
не лише до нечітких, а й подекуди методологічно неправильних висновків
[109-114].
У тлумачних словниках термін «безпека» визначається як безпечність,
технічні умови й засоби, які усувають небезпеку, запобігають небезпеці [241,
с. 137], або, у більш загальному розумінні, – як стан, коли кому-небудь чи
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чому-небудь ніщо не загрожує [278]. Згідно зі словниками В. Даля і С.
Ожегова, безпека – це стан, за якого немає загрози кому- чи чому-небудь або
«відсутність небезпеки, збереження, надійність» [50].
З

початку

співробітництва

України

з

європейськими

та

євроатлантичними структурами й організаціями у вітчизняній термінології
з’явилося багато запозичених термінів, а саме введення у вжиток воєннополітичних термінів США у вітчизняній військовій науці та політології. Але
цей процес почався набагато раніше, ще до закінчення «холодної війни», і
здійснювався

переважно

під

впливом

американських пропозицій

на

переговорах з обмеження і контролю над озброєнням, а також у межах
наукових дискусій. Однак тоді застосування американської термінології було
обмеженим і стосувалося надто вузького кола осіб, які або безпосередньо
брали участь в обговоренні й вирішенні переговорних проблем, або вивчали
їх у межах наукових досліджень [312, с. 10-12].
Нині це явище набуло значно ширших масштабів і має всебічний
характер. Насамперед, це залежить від того, як ті чи інші загальноприйняті в
суспільстві поняття або наукові категорії відповідатимуть українському
менталітету, а також від того, якою є мета запозичення. Нині серед термінів,
що широко застосовуються в українській науці й політиці, фігурують:
«стримування», «баланс сил», «національна безпека», «стратегія національної
безпеки», «національні інтереси» тощо. Ці терміни можна розглядати не
тільки як суто іноземні. Деякі з них мають українські синоніми або аналоги
[312, с. 10-12, 313].
В українській мові зазвичай важко розмежувати соціально-гуманітарне
або воєнно-політичне розуміння безпеки (яке в англомовній літературі
окреслює термін security) та його природничо-технічне розуміння (яке в
англомовній літературі окреслює термін safety) [191, с. 19-28]. Крім того, самі
мовні

контексти

використання

терміна

«безпека»

можуть

суттєво

розрізнятися, виступаючи в кількох вимірах. З одного боку, спостерігається
діяльнісне (активістське) розуміння безпеки як певного «страхування» від
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небажаного збігу обставин, за яку суб’єкт соціальних відносин має заплатити
певну ціну (для порівняння, в італійській мові для цього існує своєрідна
термінологічна пара sicurezza та assicurazione). З іншого боку, спостерігається
сприйняття безпеки як ситуації спокою, пов’язаної з відсутністю загроз (те,
що в польській мові виражається спорідненим українському терміном
bezpieczenstwo). Цікавим є трактування цього слова в іспанській мові: безпека
– такий стан речей, який робить їх міцними, визначеними, постійними,
впевненими, стійкими, надійними, вільними від усякого ризику й небезпеки
[330].
Логіко-семантичне впорядкування ключових понять і категорій, з
урахуванням практичних напрямів їх визначення, дало змогу розглянути
процес забезпечення безпеки як явище, що спрямоване на захист і кожної
окремої особи, пов’язане з інтересами життєдіяльності великих соціальних
спільнот, спрямоване на підтримання державної влади. Отже, суть безпеки
полягає в тому, що її потрібно розглядати як соціальну систему, усі складові
якої взаємопов’язані. Для кожного суспільства існують параметри, у межах
яких забезпечується належний рівень безпеки, достатній для підтримання
стабільності та розвитку [312, с. 17-18].
Як справедливо зазначає О. В. Горбачова, застосовуючи поняття
«безпека», необхідно чітко уявляти, що є загрозою, від чого вона виходить, на
кого (що) спрямована, чим забезпечується (гарантується), як вимірюється і
нормується. При розгляді сутності безпеки необхідно звернути увагу на те,
що безпека являє собою досить складну, багатогранну і комплексну правову
категорію, зміст якої здається доступним на інтуїтивному, семантичному
рівні. На семантичному рівні безпека означає «положення, при якому не
загрожує небезпека кому-небудь, або чого-небудь». При цьому небезпека в
загальному сенсі

визначається

як

«можливість,

загроза

чого-небудь

небезпечного, загрозливого», тобто «здатного викликати, заподіяти якусь
шкоду, нещастя». З логіко-позитивного аналізу наведених понять безпеку в
найзагальнішому сенсі можна визначити як стан, за якого відсутня небезпека,
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чи інакше – відсутня можливість заподіяння якого-небудь шкоди [44, с. 448449].
У наукових джерелах репрезентовано також дефініції безпеки як
«стану, коли кому-небудь або чому-небудь ніщо не загрожує» [144, с. 115],
«відсутність небезпеки, схоронність, надійність» [50], «стан захищеності»
[322, с. 207]. Так, В. М. Лопатін під безпекою країни розуміє захищеність
якісного стану суспільних відносин, які забезпечують прогресуючий
розвиток суспільства в конкретних історичних і природних умовах, від
небезпеки, джерелом виникнення якої є внутрішні та зовнішні суперечності
[117, с. 80]. Заслуговує на увагу визначення безпеки, що запропоновано
В. М. Заплатинським та включено до Вікіпедії. На його думку, безпека – це
такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх і
внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними
стосовно даної складної системи відповідно до наявних, на даному етапі,
потреб, знань та уявлень [72, с. 90-98]. Інші науковці визначають безпеку як
стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави
від зовнішніх і внутрішніх загроз. Система безпеки охоплює такі основні
елементи: наукову теорію (філософію), доктрину (концепцію), політику,
стратегію

і тактику забезпечення

безпеки; сукупність міжнародних,

державних і громадських (недержавних) інститутів та організацій, які
забезпечують безпеку особи, суспільства, держави; засоби, способи і методи
забезпечення безпеки. Розрізняють різні типи безпеки: за суспільними
сферами (політична, економічна, військова, екологічна, радіаційна тощо); за
масштабом (міжнародна, регіональна, локальна); за суб’єктами (особиста,
суспільна, національна, колективна) [5]. В Україні питання забезпечення
безпеки регулюються Конституцією, іншими законами й правовими актами, а
також системою відповідних державних органів й об’єднань громадян [321,
с. 207]. У вітчизняному законодавстві закріплено визначення національної
безпеки та її елементів (інформаційна безпека, техногенна, екологічна тощо),
але визначення на рівні закону терміна «безпека» відсутнє. На підзаконному
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рівні, відповідно до ДСТУ 2156-93, термін «безпека» визначається як
«відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю завдання
будь-якої шкоди» [20, с. 3]. У ДСТУ 3891-99 «Безпека у надзвичайних
ситуаціях. Терміни та визначення основних понять» під безпекою розуміють
«стан захищеності населення, об’єктів економіки та довкілля від небезпеки у
надзвичайних ситуаціях» [19]. У цьому контексті заслуговує на увагу досвід
Росії, де загальне визначення безпеки сформульоване на законодавчому рівні.
Так, відповідно до закону Російської Федерації «Про безпеку» від 5 березня
1992 р., безпека розглядається як стан захищеності життєво важливих
інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз
[145].
На основі аксіологічного підходу визначає безпеку А. І. Поздняков, що
передбачає орієнтацію на набір певних цінностей, і розуміє під нею
захищеність від завдання значущої шкоди [189, с. 185-191]. Представники
російських спеціальних служб визначають безпеку як системну властивість,
що дає змогу розвиватися і процвітати в умовах конфліктів, невизначеності
ризиків на основі самоорганізації та управління [23]. Враховуючи динаміку
відносин у сфері безпеки й орієнтацію на превентивні заходи, В.
Серебрянніков и А. Хлоп’єв наголошують, що безпека – це діяльність людей,
суспільства і держави, світового співтовариства народів щодо виявлення
(вивчення), попередження, послаблення, усунення (ліквідації) та відбиття
небезпек і загроз, здатних їх згубити, позбавити фундаментальних
матеріальних і духовних цінностей, спричинити неприйнятну (недопустимо
об’єктивно і суб’єктивно) шкоду, закрити шлях до виживання та розвитку
[248, с. 16].
Таким чином, домінуючий у сучасній українській науці підхід
тлумачить безпеку як «рівень захищеності життєво важливих інтересів
людини, а також суспільства, держави, довкілля від реальних або
потенційних загроз, що їх створюють антропогенні чи природні чинники».
При цьому «розрізняють воєнну, екологічну, економічну, інформаційну,
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пожежну

політичну,

продовольчу,

радіаційну,

соціальну,

технічну,

транспортну, фінансову, ядерну безпеку». Крім того, «важливий чинник
політики будь-якої держави – національна безпека» [46].
Дещо розпливчастим є тлумачення терміна через «рівень захищеності»,
проте воно дає певне уявлення про суть предмета визначення. До того ж
«іноді навіть хибно сформульована проблема може стати нагодою для її
кращого формулювання» [79, с. 11].
На жаль, багатоманітність визначень безпеки не вирішує питання
усвідомлення змісту цього феномена та його понятійного оформлення. Адже
при дослідженні проблем безпеки необхідно розмежовувати теоретичний і
практично-прикладний (емпіричний) підходи до проблеми. На нашу думку,
універсальне визначення безпеки повинно ґрунтуватися на тому, що безпека –
це стала форма саморегулювання системи, яка дозволяє їй зберігати свою
якість. Саме здатність до саморегулювання дозволяє нам констатувати
синергетичний характер системи безпеки.
У будь-якому разі ми погоджуємося із С. С. Засунько стосовно того, що
поняття безпеки за останні роки розширилося і набуло більш гуманістичного,
спрямованого на людину характеру. Нова парадигма безпеки людини має два
основних аспекти: захист від хронічних загроз, таких як голод, епідемії і
репресії, та захист від раптових і згубних катаклізмів, що перешкоджають
нестабільному розвитку суспільства й держави [74].
Останні десятиріччя ознаменувалися активізацією інтересу до проблем
міжнародної та національної безпеки, що обумовлено закономірностями та
особливостями цивілізаційного розвитку й політичними та соціальноекономічними потрясіннями глобального характеру, що пов’язані з ними
[252, с. 25-34].
У законодавстві України сформовано легальне визначення терміна
«національна безпека», під якою розуміється захищеність життєво важливих
інтересів

людини

забезпечуються

і

громадянина,

сталий

розвиток

суспільства
суспільства,

і

держави,

своєчасне

за

якої

виявлення,
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запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним
інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією,
прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров’я,
освіти і науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного
розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки,
соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального
господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових
ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики,
торгівлі

та

підприємницької

діяльності,

ринку

банківських

послуг,

інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної
політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського
господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики
та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання
надр, земельних і водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології та
навколишнього природного середовища та інших сферах державного
управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних
або реальних загроз національним інтересам.
Також визначається класифікація НС (техногенні, природні, соціальні
та військові; державні, регіональні, місцеві й об’єктові). Крім того, у ст. 7
Закону «Про основи національної безпеки України» визначено загрози
національним інтересам і національній безпеці України (до загроз в
екологічній сфері законодавець відніс значне антропогенне порушення і
техногенну

перевантаженість

території

України,

зростання

ризиків

виникнення НС техногенного та природного характерів; нераціональне,
виснажливе використання мінерально-сировинних природних ресурсів як
невідновлюваних,

так

і

відновлюваних;

неподоланність

негативних

соціально-екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи; погіршення
екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми транскордонних
забруднень та зниження якості води; загострення техногенного стану
гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на Дніпрі; неконтрольоване
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ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і
трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин,
рослин й організмів, екологічно необґрунтоване використання генетично
змінених рослин, організмів, речовин і похідних; неефективність заходів
щодо подолання негативних наслідків військової та іншої екологічно
небезпечної діяльності; небезпеку техногенного, у тому числі ядерного та
біологічного, тероризму посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у
популяціях живих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та
біотехнологій; застарілість та недостатню ефективність комплексів з
утилізації токсичних й екологічно небезпечних відходів) [215].
Останніми роками з’явилася велика кількість понять, які так чи інакше
містять

слово

«безпека»:

екологічна

безпека,

економічна

безпека,

інформаційна безпека, ядерна безпека, воєнна безпека тощо. Для них
спільним є те, що вони характеризують стан об’єкта стосовно загроз
різноманітного походження. Отже, характер загрози є організаційною
ознакою в цій групі понять. Характер загрози визначає характер безпеки.
Сукупність понять за принципом (ознакою) організації зусиль визначає
інший класифікаційний ряд: міжнародна безпека, регіональна безпека,
колективна безпека, національна безпека. Він виник відповідно до принципу
організації умов із забезпечення безпеки за рівнем вирішення завдань. В
іншій групі понять організаційним підґрунтям виступає об’єкт зусиль,
спрямованих на забезпечення безпеки: безпека особи (громадянина), безпека
суспільства, безпека держави, безпека польотів, безпека плавання тощо [312,
с. 17-19].
ПТБ, поряд з політичною, воєнною, економічною, інформаційною та
іншими видами безпеки, залишається одним з важливих складових елементів
національної безпеки України, а її забезпечення – важливим аспектом
діяльності держави у цьому напрямі [74, с. 4-5].
Отже, існує потреба в пошуку науково обґрунтованих шляхів
вирішення

комплексу

проблем

теоретичного,

нормативно-правового,
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фінансового та соціального характеру у сфері забезпечення ПТБ.
Визначивши зміст базової категорії нашого дослідження, зазначимо,
що на доктринальному рівні та в законодавстві не існує єдиного підходу до
визначення техногенної і природної безпеки. Не визначено співвідношення
цих категорій з категоріями «громадська безпека» та «екологічні безпека».
Слід враховувати, що термін «громадська безпека» може вживатися як
у широкому, так і у вузькому значенні. У вузькому розумінні ГБ
розглядається як порядок вольових суспільних відносин, що виникають та
стверджуються у процесі життєдіяльності громадян, їх спілкування в
громадських місцях згідно з чинними приписами правових норм та правил і
звичаїв цивілізованого суспільства, як комплекс правових та організаційних
заходів, які б регулювали відносини, що торкаються громадської безпеки, та
практичної діяльності державних органів, у тому числі правоохоронних,
щодо їх забезпечення [106, с. 183-189]. У такому розумінні громадська
безпека пов’язується з тією частиною відносин, що складаються у сфері
адміністративно-політичної діяльності, побуту. Саме в такій якості про
громадську безпеку йдеться в низці законів та інших нормативно-правових
актів, якими визначаються завдання, форми і методи діяльності державних
органів, у тому числі правоохоронних, а також органів місцевого
самоврядування, недержавних структур. Так, С. Лихачов зазначає, що
громадську безпеку у вузькому значенні характеризує не вся система
відносин, а лише та, на основі якої забезпечується злагодженість процесів
громадянського життя в окремих екстремальних, а іноді загальних ситуаціях,
колективної безпеки, особистої недоторканності громадян, їх честі, гідності
[106, с. 182-190]. Досить змістовним є визначення громадської безпеки у
вузькому

розумінні,

запропоноване

Концепцією

розвитку

Служби

громадської безпеки МВС Росії, відповідно до якої «громадська безпека
визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів особи,
суспільства і держави від суспільно небезпечних діянь і негативного впливу
надзвичайних обставин, викликаних криміногенною ситуацією, а також НС,
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викликаних

стихійними

лихами,

катастрофами,

аваріями,

пожежами,

епідеміями та іншими надзвичайними подіями» [92].
У широкому розумінні ГБ – це складне структурне явище, що охоплює
різнобічні суспільні відносини, вона є основою існування суспільства і
водночас наслідком тих процесів, що відбуваються в суспільстві. Вивчення і
розуміння діалектичного взаємозв’язку між факторами суспільного життя та
ступенем їх упорядкованості є необхідною умовою визначення такого
феномена, як ГБ [106, с. 184-186]. У широкому розумінні цей термін можна
розглядати також як сукупність встановлених та гарантованих Конституцією
і законами України прав і свобод громадян, дотримання традицій і звичаїв,
створення режиму суспільного спокою, ефективної трудової, громадської та
державної діяльності, забезпечення нормальних умов життя і відпочинку
людей, охорони їх честі та гідності. Саме в широкому розумінні вживається
цей термін у нормативно-правових актах. При цьому науковці інколи
ототожнюють терміни «суспільна безпека» (аналог англійського терміна
«public security», який перекладають також як «публічна безпека») та
«громадська безпека», адже слова «суспільний» та «громадський», якщо вони
пов’язані із суспільством, мають однаковий вираз, зміст [146].
Крім того, Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015
було законодавчо введено термін «публічна безпека» [219]. Як зазначають І.
В. Зозуля та О. І. Довгань, термін «публічна безпека» стосовно діяльності
силових і правоохоронних структур законодавцем було запроваджено без
будь-якого попереднього обговорення з громадою та відповідного наукового
обґрунтування, а у тексті самого закону він вживається без попереднього
визначення [76, с. 85-88]. При цьому дослідники акцентують на тому, що у
Конституції України відсутнє жодне згадування термінів «публічна безпека»
або «публічний порядок», при тому що термін «громадський порядок»
вживається в ч. 3 ст. 34 стосовно обмеження законом в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з
метою запобігання заворушенням чи злочинам, гарантій прав на свободу
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думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; у ч. 2 ст. 35 –
стосовно обмеження законом в інтересах охорони громадського порядку
права на свободу світогляду і віросповідання; у ч. 1 ст. 36 – щодо обмеження
законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку права на
свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації; у ч. 2 ст. 39 –
щодо обмежень судом відповідно до закону і лише в інтересах національної
безпеки та громадського порядку права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації; у п. 17 ч. 1 ст. 92 – щодо
визначення виключно законами України основ національної безпеки,
організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку; у п.
7 ст. 116 – щодо здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і
національної

безпеки

України,

громадського

порядку,

боротьби

зі

злочинністю Кабінетом Міністрів України [76, с. 86-90]. На недоречність
застосування терміна «публічна безпека» та невідповідність окремих норм
Закону України «Про Національну поліцію України» вказує також
В. Г. Фатхутдінов, який навіть порушує питання легітимності діяльності
поліції у сфері громадської безпеки [284]. Підтримуючи позицію згаданих
авторів, дисертант вважає, що обґрунтованішим є використання більш
традиційного для вітчизняного законодавства терміна «громадська безпека».
Розглядаючи громадську безпеку у широкому розумінні, С. В. Лихачов
констатує, що вона охоплює такі види реально існуючих відносин: що
виникають у процесі забезпечення суспільної злагоди, спрямовані на
попередження і припинення дій (діянь), які можуть призвести до порушення
нормальних умов життя; що виникають і спрямовані проти громадського
порядку і безпеки та викликають застосування заходів адміністративного
припинення; у галузі фінансово-бюджетної дисципліни та торговельної
діяльності; що посягають на встановлений порядок управління; що
посягають на власність; у галузі охорони природи, використання природних
ресурсів, охорони пам’яток історії та культури; у промисловості, будівництві
та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів; у сільському
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господарстві, ветеринарній санітарії; на транспорті, у галузі шляхового
господарства і зв’язку; у галузі житлових прав громадян, житловокомунального
харчування,

господарства
сфері

послуг

та
і

благоустрою;

у

підприємницької

галузі

громадського

діяльності;

у

галузі

стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації [106, с. 182-190].
При такому підході чітко прослідковується зв’язок категорій «громадська
безпека» та «цивільний захист». Відповідно до ст. 4 Кодексу цивільного
захисту України, цивільний захист – це функція держави, спрямована на
захист населення, територій, навколишнього природного середовища та
майна від НС шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і
надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період [86].
З метою правильного розуміння співвідношення понять «громадська
безпека»,

«громадський

порядок»

та

«природно-техногенна

безпека»

зазначимо, що зміст громадського порядку тісно пов’язаний зі змістом
громадської безпеки, яка становить відносини, пов’язані з відверненням або
ліквідацією шкідливих для життя і здоров’я людини наслідків, що викликані
небезпечною для оточуючих поведінкою людей або дією стихійних сил
природи. Відповідно, як наголошує Р. М. Ширшикова, громадська безпека
може розглядатися як частина змісту громадського порядку, яка також
ґрунтується на виконанні встановлених вимог задля попередження та
ліквідації шкідливих наслідків стихійних сил чи інших небезпечних явищ
[313].
Такі науковці, як М. І. Логвиненко та Ю. С. Небеський [142, с. 16; 116],
вважають громадський порядок цілісним соціальним утворенням, яке має
різні форми прояву, що зумовлює його охорону відповідними органами
виконавчої влади та складається з таких елементів, як протикримінальна
безпека

(ґрунтується

на

активних

діях

громадян

та

діяльності

правоохоронних органів з припинення правопорушень та злочинів); безпека
дорожнього руху; пожежна безпека в громадських місцях; санітарноепідеміологічне благополуччя громадян у громадських місцях; екологічна
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безпека громадян. Крім того, на думку М. І. Логвиненка, існують й інші
форми прояву громадського порядку: технічна безпека, що пов’язана з
безпечним

використанням

енергетичного,

газового,

промислового

господарства; безпека в умовах стихійних природних явищ тощо [116].
Діаметрально

протилежним

є

підхід,

запропонований

Є. Б.

Ольховським, який вважає громадський порядок складовою громадської
безпеки, визначаючи громадську безпеку як стан громадського порядку та
його захищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз [106, с. 182-190].
Узагальнюючи існуючі наукові підходи, маємо зазначити, що розгляд
громадської безпеки як складової громадського порядку видається більш
обґрунтованим, адже досягнення громадського порядку неможливе за
відсутності утримання показників рівня громадської безпеки в межах, які
дозволяють забезпечити стале існування та розвиток держави, суспільства й
особи. При цьому слід враховувати, що громадська безпека та громадський
порядок як соціально-правові категорії пов’язані з низкою інших, такими як
національна безпека, захист населення і територій, цивільний захист,
техногенна безпека, природна безпека тощо [5].
Враховуючи, що ми розглядаємо техногенну та природну безпеку як
елементи громадської безпеки, маємо наголосити на прогалинах у правовому
регулюванні досліджуваної групи суспільних відносин. Так, Кодекс
цивільного захисту України визначає техногенну безпеку як відсутність
ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно небезпечних
об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, що можуть створити реальну
загрозу їх виникнення. Техногенна безпека характеризує стан захисту
населення і територій від НС техногенного характеру, а забезпечення
техногенної безпеки визначається як особлива (специфічна) функція захисту
населення і територій від НС [86]. Легальна дефініція природної безпеки в
Кодексі відсутня. Крім того, доводиться констатувати і відсутність
законодавчого визначення терміна «громадська безпека».
Ми поділяємо думку Є. Б. Ольховського стосовно того, що громадська
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безпека виступає як необхідна умова та органічна складова цивілізованого
способу життя, успішного функціонування суспільства й держави та її
інститутів, стан захищеності духовних і матеріальних цінностей суспільства,
встановленого порядку діяльності державних та громадських організацій,
майнових і немайнових прав та свобод кожної людини, усього суспільства
від зовнішніх та внутрішніх загроз, який забезпечує умови для нормальної
життєдіяльності та розвитку [146, с. 4-5]. При цьому невід’ємними
елементами громадської безпеки є природна та техногенна безпека.
Як

правовий

інститут

громадська

безпека

є

сукупністю

взаємопов’язаних норм різних галузей права, що регулюють відносно
самостійну групу суспільних відносин, яка об’єктивно склалася, – відносин у
галузі забезпечення нормальної життєдіяльності та розвитку суспільства.
Тому, з урахуванням складної міжгалузевої природи відносин у сфері
формування безпекового середовища, нагальною потребою сьогодення є
розроблення та прийняття Концепції забезпечення громадської (суспільної)
безпеки, у межах якої можливо не лише уніфікувати термінологію, а й
визначити стратегічні пріоритети розвитку сектору безпеки, у тому числі за
такими напрямами, як природна й техногенна безпека. Крім того, доцільним
видається закріплення в Законі України «Про основи національної безпеки»
визначення громадської безпеки та основних індикаторів її досягнення.
Відповідно до вищезазначеного, у Кодексі цивільного захисту України слід
передбачити дефініцію «природна безпека».
Крім

того,

доцільним

видається

доктринальне

і

законодавче

використання терміна «природно-техногенна безпека» для позначення
захисту від широкого комплексу загроз несоціально-військового характеру.
При будь-якому тлумаченні змісту ПТБ її слід розглядати як елемент системи
загальної безпеки.
Крім того, у наукових працях усе частіше розглядається поняття
техносферної безпеки, під якою розуміють захищеність техносфери, галузь
науки і техніки, що займається розробкою методів і засобів, які забезпечують
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сприятливі для людини умови існування в перетворюваній людиною біосфері
– техносфері. На думку дослідників, техносферна безпека – це властивість
об’єкта, виражена в його здатності протистояти техносферним небезпекам
(негативним факторам техносферних небезпек). Це поняття охоплює
екологічну, виробничу та побутову безпеку [66].
Дійсно, можливості техносфери України забезпечувати потреби
суспільства за останні два десятиріччя з різних об’єктивних і суб’єктивних
причин значно скоротилися. З’явилися реальні ознаки технологічної кризи.
Це змушує розглядати небезпеки і загрози, що виникли в техногенній сфері,
як базові складові стратегічних ризиків нашої держави. Кризові явища в
техносфері України мають низку взаємозалежних аспектів.
У

жахливому

стані

перебуває

інфраструктура

техносфери:

технологічний парк майже всіх галузей промисловості; трубопроводи;
автомобільні

та

залізничні

магістралі;

мости;

лінії

електропередач;

комунальні мережі тощо. Виникло замкнуте коло – на повноцінний ремонт,
підтримання й оновлення об’єктів інфраструктури не вистачає коштів,
оскільки все більше ресурсів спрямовується на ліквідацію наслідків
техногенних аварій, а ці витрати невпинно зростають, тому що не
оновлюється інфраструктура. Відповідно, зростає рівень техногенного
ризику в усіх галузях господарського комплексу [62, с. 106-111].
Відсутність

продуманої

технологічної

стратегії

призводить

до

парадоксальної ситуації – у той час, коли розвинені країни концентрують
ресурси на розвиток галузей, що визначають постіндустріальні технологічні
уклади і мають підвищений рівень безпеки, в Україні головні зусилля
спрямовуються на підтримання застарілих енерго- і ресурсовитратних та
потенційно небезпечних технологій.
Суттєво підвищити рівень безпеки техносфери в Україні може
випереджальний розвиток вищих технологічних укладів і зменшення частки
застарілих укладів у структурі господарського комплексу [62, с. 106-111].
Стосовно проблеми забезпечення техногенної безпеки, яка органічно

39

входить у родову структуру елементів й ознак поняття національної безпеки,
можна зазначити, що сучасний етап НТП характеризується не тільки
випередженням наукового знання стосовно техніки, а й, головне, їх
позитивним і негативним впливом (на глобальному рівні) на природу,
людину і соціальне середовище, в якій він живе і розвивається як індивід та
особистість. У цьому разі виникає завдання загальнонаціонального значення
– створити систему громадської та державної протидії техногенно
небезпечним факторам, що створюють загрозу національним інтересам.
Наприклад, розвиток цивілізації призвів до таких негативних явищ, як
забруднення

навколишнього

середовища,

виснаження

сировинних

й

енергетичних ресурсів, знищення лісових масивів, зникнення багатьох
тварин і птахів, ерозія ґрунту, підвищення загального рівня радіації тощо, що
безпосередньо впливає не тільки на здоров’я людини, але і ставить під
загрозу подальше її існування як біологічного виду [36, с. 3-6].
До того ж кризові процеси в економіці та соціальній сфері породили
безпрецедентне зростання рівня злочинності, правовий нігілізм населення,
вкрай низький рівень технологічної та виробничої дисципліни, що є особливо
неприпустимим на шкідливих виробництвах, об’єктах атомної енергетики та
хімічної промисловості, транспорті тощо [36, с. 3-6]. Високим рівнем
небезпеки характеризуються і НС природного характеру, які можуть
спровокувати виникнення аварій на промислових об’єктах і створити
критичну загрозу інфраструктурі держави (наприклад, аварія на АЕС в
Японії, викликана природними катаклізмами). Зазначене свідчить про високу
ймовірність

виникнення

соціальних

і,

зокрема,

природно-техногенно

небезпечних ситуацій, які, здійснюючи тотальний вплив на природу,
суспільство й людину, зумовлюють реальне підвищення ступеня ризику тих
чи

інших

національних

національної безпеки [36].

інтересів,

зокрема

інтересів

забезпечення
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В

умовах

формування

постіндустріальної

моделі

економіки

збільшується кількість і масштаб загроз ПТБ, що є найважливішою частиною
національної безпеки будь-якої держави. Водночас, незважаючи на значну
увагу до питань безпеки, рівень забезпечення ПТБ можна охарактеризувати
як недостатній. Як у нормативно правових актах, так і у працях учених у
сфері юриспруденції, державного управління, національної безпеки, не
сформовано єдиного концептуального підходу до питання реалізації стратегії
забезпечення захисту населення і територій від НС природно-техногенного
характеру.
Протягом останніх років у промислово розвинених країнах світу
відбувалося певне зміщення загроз із військово-стратегічної сфери в
соціально-економічну та природно-техногенну. Однак, враховуючи складну
геополітичну обстановку у світі, варто зауважити, що загрози військовотерористичного характеру у сфері техногенної безпеки не втрачають своєї
актуальності, а за можливих негативних наслідків істотно перевершують усі
інші загрози.
У природно-техногенній сфері в останні десятиліття спостерігається
посилення

двох

загальноприйняті

типів

небезпек.

екологічні

По-перше,

небезпеки

–

це

загальновизнані

небезпеки

й

навколишньому

середовищу, середовищу проживання і життєдіяльності унаслідок стійких
негативних

антропогенних

впливів

громадянського

та

оборонно-

промислового комплексів на навколишнє середовище. Наростання цих
впливів у поєднанні з глобальними природними процесами зміни клімату та
навколишнього середовища може призвести до екологічних катастроф
глобального і національного масштабу.
По-друге, ступінь захищеності людини, держави, людства, а також
навколишнього середовища від усе більш наростаючих небезпек природнотехногенних катастроф, незважаючи на зусилля, що докладаються в усьому
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світі, поки не підвищується. Внаслідок низки найважливіших політичних,
соціальних, економічних, демографічних факторів останніх десяти років
загрози національній безпеці в природно-техногенній сфері у найближчій
перспективі можуть стати одними з домінуючих [96].

1.2. Поняття, зміст та правове регулювання природно-техногенної
безпеки
Дослідження

питання

особливостей

адміністративно-правового

регулювання у сфері ПТБ та цивільного захисту цілком логічно розпочати з
аналізу

загальнонаукових

підходів

до

змісту

категорії

«правове

регулювання». Проблеми правового регулювання ґрунтовно висвітлені,
насамперед, у роботах представників теорії права (С. С. Алексєєва, с. Д.
Гусарєва, О. Ф. Скакун, П. М. Рабіновича, В. В. Копєйчикова та ін.). Багато
уваги

питанням

правового

регулювання

приділяють

представники

адміністративістики, зокрема В. Б. Авер’янов, А. І. Берлач, Ю. П. Битяк, В. К.
Колпаков, О. В. Кузьменко, В. А. Ліпкан, М. В. Лошицький, Р. А. Калюжний
та ін. Безпосередньо проблематиці адміністративно-правового та фінансовоправового регулювання відносин у сфері цивільного захисту присвячено
наукові монографічні дослідження І. Ф. Корж, О. О. Труша, А. С. Філіпенко,
А. Г. Чубенка.
Так, О. Ф. Скакун визначає правове регулювання як здійснюване
державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування
суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорону і розвиток [253, с.
488].
У свою чергу, С. С. Алексєєв наголошує на тому, що «правове
регулювання» – це не просто альтернативний словесний зворот вислову
«право-регулятор», а особлива категорія, змістовна і «теоретично насичена»,
що очолює специфічний понятійний ряд (до неї входять такі поняття, як
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механізм правового регулювання, правові засоби, правовий режим та ін.) [6,
с. 417].
Автори Юридичної енциклопедії визначають «правове регулювання»
(від лат. regulare – спрямовувати, упорядковувати) як один з основних засобів
державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в
інтересах людини, суспільства і держави, який є різновидом соціального
регулювання. Відповідно, предметом правового регулювання визначено
правові, політичні, економічні та інші суспільні відносини, упорядкування
яких неможливе без норм права [321, с. 75].
Крім поняття «правове регулювання», у контексті дослідження
проблематики національної безпеки науковці використовують також поняття
«нормативно-правове забезпечення національної безпеки», що, на їх думку,
включає його нормативне регулювання і виконання права як засобу
управління стосовно сфери національної безпеки. Вони розуміють під цим
також сприяння пошуку шляхів удосконалення існуючих та створюваних
нових правових норм, необхідних для виконання принципово нових завдань
у сфері національної безпеки [186].
На

думку

В. А.

Ліпкана,

нормативно-правове

забезпечення

національної безпеки – це процес створення, підтримки та удосконалення в
необхідних

межах

конструктивних

організаційно-функціональних

характеристик системи національної безпеки за допомогою впорядковуючого
впливу нормативно-правових засобів. Якщо вживати термін «правове
забезпечення національної безпеки», підкреслює він, то слід говорити не
лише про нормативну сторону даного процесу, а й розглядати питання
впливу, взаємозв’язку та трансформації природного і суб’єктивного права. У
межах розгляду ролі відомчих нормативних актів доцільно аналізувати лише
вплив норм права на регулювання суспільних відносин у сфері національної
безпеки [108, с. 348-349].
Водночас В. А. Ліпкан абсолютно правильно акцентує на тому, що
основу нормативно-правового забезпечення національної безпеки становлять
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формування та підтримання його нормативно-правової бази як юридичного
засобу досягнення реальної упорядкованості системи національної безпеки.
Нормативна база являє собою організаційно-функціональний образ системи
національної безпеки, виражений юридичною мовою і який відповідає її
цільовому

призначенню.

При

цьому

правові

норми

забезпечують

моделювання як самої системи національної безпеки, так і її підсистем,
нормування і формалізацію їхніх функціональних, організаційних та
інформаційних структур, а також самі виконують інформаційну функцію
[108, с. 349-351].
Адміністративно-правове

регулювання

відносин

у

сфері

ПТБ

здійснюється з метою реалізації двох важливих функцій держави –
правоохоронної та цивільного захисту. В Україні фактично сформовано
організаційну систему публічного адміністрування та адміністративноправового регулювання, що може бути визначена як «система забезпечення
національної безпеки України». Її предметну основу становить державнополітична сфера – захист життєво важливих інтересів особистості, держави,
суспільства від внутрішніх і зовнішніх загроз. При цьому державне
управління

оборонною

сферою

та

національною

безпекою

України

характеризується такими особливостями, як виразне політичне спрямування,
централізація

управлінської

імперативного

методу,

вертикалі

широке

та

застосування

застосування
примусових

владного,
заходів

і

використання спеціальних правових режимів [4, с. 385-394].
Законодавче регулювання питань забезпечення

ПТБ в Україні

здійснюється на підставі Закону «Про основи національної безпеки України»
та інших законів, серед яких Кодекс цивільного захисту, що закріплює
основні принципи державної політики у сфері цивільного захисту, розділяє
повноваження та завдання центральних і місцевих органів виконавчої влади в
цій сфері, встановлює порядок реагування на НС та ліквідації їх наслідків, а
також

регулює

забезпеченням

питання,
цивільного

пов’язані
захисту,

з

фінансовим

підготовкою

і

кадрів

матеріальним
для

органів
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цивільного захисту, їх соціальним захистом, тощо [86]. Таким чином,
Україна стала одним з перших у світі держав, яка забезпечила консолідоване
нормативно-правове регулювання всього блоку питань щодо захисту
населення і територій від НС різної генези.
При цьому важливою умовою ефективного правового регулювання
відносин у сфері ПТБ та цивільного захисту є формування єдиного підходу
до розуміння багатьох загальновживаних понять і термінів. Зокрема, це
стосується таких категорій, як «цивільний захист», «цивільна оборона»,
«надзвичайна

ситуація»,

«природно-техногенна

безпека»,

«екологічна

безпека», «техногенний тероризм». Багато з цих термінів недостатньо
коректно й точно пояснюють (формулюють) і розкривають спрямованість
(цілі), зміст і сенс дій (функції) органів влади й управління усіх рівнів,
підприємств й установ, громадських об’єднань і громадян щодо вирішення
поставлених завдань [301, с. 13]. Як зазначає Л. А. Жукова, зберігається
невідповідність тлумачень ключових термінів, що містяться в міждержавних
та державних стандартах, нормативно-правових актах, окремі дефініції не
відповідають лінгвістичним вимогам. Нові терміни (моніторинг, цивільний
захист,

надзвичайна

подія

тощо),

що

формуються,

не

підлягають

ґрунтовному лінгвістичному аналізу, не узгоджуються з тлумаченням
термінів-аналогів,

що

використовуються

в

міжнародних

правових

документах [70, с. 46-52].
Насамперед, слід зазначити, що як на доктринальному рівні, так і в
законодавстві не склалося єдиного підходу до визначення техногенної та
природної безпеки.
Кодекс цивільного захисту України визначає техногенну безпеку як
відсутність ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно
небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, що можуть
створити реальну загрозу їх виникнення. При цьому техногенна безпека
характеризує стан захисту населення і територій від НС техногенного
характеру, а забезпечення техногенної безпеки визначається як особлива
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(специфічна) функція захисту населення і територій від НС. Визначення
природної безпеки в Кодексі відсутнє, хоча у визначенні терміна
«запобігання виникненню надзвичайних ситуацій» акцентовано на тому, що
це «комплекс правових, соціально-економічних, політичних, організаційнотехнічних,

санітарно-гігієнічних

та

інших

заходів,

спрямованих

на

регулювання техногенної та природної безпеки…» [86].
Отже, у Кодексі цивільного захисту України пропонуємо визначити
ПТБ як стан убезпечення населення, біологічних об’єктів, територій та
інфраструктури від негативних наслідків НС техногенного, природного та
комплексного характеру.
Надзвичайні

ситуації

техногенного

характеру

за

походженням,

відповідно до Державного класифікатора НС ДК 019:2010 від 1 січня 2011 р.,
можна поділити на групи: транспортні аварії (катастрофи), раптове
руйнування споруд і будівель, неспровоковані вибухи або їх загроза,
гідродинамічні аварії (катастрофи), аварії на інженерних мережах і системах
життєзабезпечення, пожежі, викиди (загроза викиду) хімічно-небезпечних,
біологічно-небезпечних, радіоактивно-небезпечних речовин. Кожна з груп у
класифікаторі деталізована.
У свою чергу, C. C. Засунько пропонує таким чином класифікувати
види безпеки, що є складовою техногенної безпеки: пожежна, транспортна,
хімічна,

промислова,

життєзабезпечення

[74].

гідродинамічна,
Загалом,

радіаційна,

підтримуючи

безпека

такий

підхід,

об’єктів
маємо

підкреслити, що відповідно до Кодексу цивільного захисту України пожежна
безпека – це відносно самостійний вид безпеки, яка передбачає відсутність
неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними
можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і
довкіллю. Тому розглядати пожежну безпеку як елемент техногенної безпеки
ми не можемо, вона є складовою ПТБ загалом.
Надзвичайні ситуації природного характеру, відповідно до Державного
класифікатора НС ДК 019:2010, поділяються на геофізичні, геологічні,
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метеорологічні, гідрологічні, НС, пов’язані з пожежами в природних
системах, та медико-біологічні.
Небезпечність НС зумовлена їх уражальною дією. Під уражальною
дією джерела НС розуміють: «негативну загальну дію (вплив) одного чи
сукупності уражальних чинників джерела НС на людей, тварин, рослин,
об’єкти економіки та довкілля». Уражальні чинники джерела надзвичайної
ситуації визначаються як частина небезпечного явища або процесу,
зумовлена (спричинена) джерелом НС, що характеризується фізичною,
хімічною,

біологічною

чи

іншою

дією

(впливом)

та

визначається

відповідними параметрами [19, с. 3].
Інша ознака НС – це людські втрати і матеріальні збитки. Під збитками,
як правило, розуміють жертви і матеріальні втрати, що є наслідком
надзвичайної ситуації. При цьому одним із найважливіших показників, які
характеризують ступінь збитку від надзвичайної ситуації, є чисельність
загиблих. Надзвичайна ситуація побічно може заподіяти шкоду також і
нематеріальним соціальним цінностям, тобто завдати соціальні наслідки
негативного характеру, наприклад: призупинення нормальної діяльності
державних органів,

підприємств

й

установ,

громадських

об’єднань,

порушення порядку управління, громадського порядку тощо. Збиток від
небезпечних факторів НС може бути заподіяний навколишньому середовищу
та соціуму [74].
Багато авторів розглядають ПТБ як складову екологічної безпеки.
Однак такий похід здається нам дещо спрощеним, передусім якщо термін
«екологічна безпека» застосовується в досить вузькому розумінні. Так, на
думку окремих дослідників, екологічна безпека – це сукупність станів,
процесів і дій, які забезпечують екологічний баланс у навколишньому
середовищі і не призводять до життєво важливих втрат (або загрози таких
втрат), що заподіяні природному середовищу й людині. Це також процес
забезпечення

захищеності

життєво

важливих

інтересів

особистості,

суспільства, природи, держави і всього людства від реальних або
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потенційних загроз, обумовлених антропогенним або природним впливом на
навколишнє середовище. Об’єктами екологічної безпеки є права, матеріальні
й духовні потреби особистості, природні ресурси та природне середовище
або матеріальна основа державного й суспільного розвитку. Інакше кажучи,
екологічна безпека – це стан захищеності біосфери і людського суспільства, а
на державному рівні – держави, від загроз, що виникають унаслідок
антропогенних і природних впливів на навколишнє середовище [317]. Однак
при аналізі змісту категорій «екологічна безпека» і «природна безпека» слід
враховувати, що в багатьох випадках йдеться про ризики природного
характеру, що не пов’язані з впливом людини на навколишнє середовище,
наприклад унаслідок землетрусів, повеней та інших стихійних лих.
Таким чином, обґрунтованим видається доктринальне і законодавче
використання терміна «природно-техногенна безпека» для позначення
захисту від широкого комплексу загроз, які не мають соціально-військового
характеру. При будь-якому тлумаченні змісту ПТБ її слід розглядати як
елемент мегасистеми загальної безпеки. У Законі Російської Федерації «Про
безпеку» це загальне поняття визначено як стан захищеності життєво
важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і
зовнішніх загроз. Це визначення цілком відповідає традиційному і навіть
побутовому розумінню змісту безпеки, адже в більшості тлумачних
словників слово «безпека» розглядається як відсутність небезпеки, загрози,
можливої шкоди і за змістом має не абсолютний, а відносний та
ймовірнісний характер: зараз загрози немає, але вона може виникнути завтра;
небезпеки смерті немає, але є небезпека для здоров’я; значної шкоди не
заподіяно, але деякі негативні наслідки виникли. Як справедливо зазначає О.
В. Горбачова, застосовуючи поняття «безпека», необхідно чітко уявляти, що
є загрозою, від чого вона виходить, на кого (що) спрямована, чим
забезпечується (гарантується) безпека, як вона вимірюється і нормується.
Якщо розглядати сутність безпеки, то необхідно звернути увагу, що безпека
являє собою досить складну , багатогранну і комплексну правову категорію,
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зміст якої здається доступним на інтуїтивному, семантичному рівні. На
семантичному рівні безпека означає «становище, при якому не загрожує
небезпека кому-небудь або чому-небудь». При цьому небезпека в загальному
сенсі визначається як «можливість, загроза чого-небудь небезпечного», тобто
«здатного викликати,

заподіяти якоїсь шкоди,

нещастя».

З логіко-

позитивного аналізу наведених понять безпеку в найзагальнішому сенсі
можна визначити як становище, при якому відсутня небезпека, чи інакше –
відсутня можливість заподіяння шкоди [44, с. 448-449].
Безпека населення і територій та екологічна ситуація в Україні, як і в
інших країнах світу, безпосередньо залежать від впливу як природних, так і
техногенних чинників. Визначення екологічних проблем техногенного
походження, що потребують першочергового реагування, є завданням з
обґрунтування прийняття управлінських рішень у сфері екологічної безпеки.
Екологічні

проблеми

за

визначенням

мають

як

галузевий,

так

і

територіальний аспект [65].
Критерієм екологічних загроз у системі державного управління можуть
бути такі індикатори, як втрата людського життя та здоров’я, економічні
збитки та втрати відновлювальних і невідновлювальних природних ресурсів
країни.

Важливим

індикатором

екологічних

проблем

техногенного

походження є НС, що сталися, а також ризик потенціальних НС техногенного
походження в стратегічній середньостроковій перспективі (десять років) [65].
Як ми вже зазначали, НС поділяються на природні, техногенні і
соціально-політичні, а також за ареалом розповсюдження за рівнями:
локального, регіонального та національного. Можна виділити НС двох
категорій: імпульсного та кумулятивного характеру [65].
Існують також екологічні проблеми, що обумовлені НС природного
походження, утім вони також викликані опосередковано негативним
техногенним впливом на навколишнє природне середовище. До таких НС
природного

походження

імпульсного

характеру,

що

спровоковані

техногенними причинами, належать: повені та інші небезпечні гідрологічні
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процеси; посухи та інші небезпечні метеорологічні процеси; пожежі в лісах
та на торфовищах; землетруси, зсуви та інші небезпечні геологічні процеси;
епідемії [65].
Надзвичайними ситуаціями природного походження. що спричинені
техногенними чинниками та мають кумулятивний характер і регіональне та
локальне

розповсюдження,

є

зменшення

біорізноманіття,

глобальні

кліматичні зміни, відсутність необхідної кількості природоохоронних
територій, виснаження ґрунтів [65].
На стратегічному рівні основою визначення екологічних проблем є
масштаб можливих загроз навіть при невеликій імовірності їх реалізації:
каскад дніпровських гідроелектростанцій; знищення причорноморських
чорноземів з причин підтоплення вторинного засолення та вітрової ерозії
родючого шару ґрунту; повені в Карпатах унаслідок вирубання лісів та зміни
клімату [65].
Попередження техногенних НС, що належать до групи імпульсних,
може бути здійснено шляхом адміністрування, наприклад через припинення
роботи техногенно небезпечних об’єктів або економічним шляхом через
податкові пільги, що стимулюють модернізацію виробництв, транспортних
комунікацій,

інфраструктури

та

роблять неефективним

використання

екологічно небезпечного та енергонеефективного обладнання, що вичерпало
свій ресурс. Попередження екологічних загроз техногенного походження
кумулятивного

характеру

потребує

стратегічного

довго-

та

середньострокового планування виробничих циклів, системи моніторингу та
контролю, наявності адміністративних, економічних і правових важелів
управління [65].
Основні пріоритети державної політики з питань національної безпеки
у сфері ПТБ визначено в законах України «Про основи національної безпеки
України» і «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Кодексі
цивільного захисту України. Але нагальною потребою сьогодення є
проведення моніторингу законодавчої бази у сфері цивільного захисту з
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метою остаточного приведення її у відповідність до міжнародних стандартів.
Так, Кодекс цивільного захисту України визначає класифікацію НС
(техногенні, природні, соціальні та військові; державні, регіональні, місцеві й
об’єктові). Крім того, Кодекс містить дефініцію техногенної та пожежної
безпеки. Поняття ж екологічної безпеки Кодекс не містить, але воно
визначено Законом України «Про охорону навколишнього природного
середовища». Згідно з положеннями ст. 50 цього нормативно-правового акта,
екологічна безпека – це такий стан навколишнього середовища, при якому
забезпечується

попередження

погіршення

екологічної

обстановки

та

виникнення небезпеки для здоров’я людей. На нашу думку, при такому
підході категорія «екологічна безпека» не охоплює повною мірою за змістом
природну безпеку. Тому в сучасних умовах доцільно застосовувати термін
«природно-техногенна безпека» (або ж «природна і техногенна безпека») для
позначення стану захищеності населення, територій та об’єктів виробничої та
соціальної сфери від вражаючих факторів і впливу природних та/або
техногенних катастроф або природних та/або техногенних НС. Вважаємо, що
це визначення має бути відображено в Кодексі цивільного захисту.
Водночас слід зважати на те, що джерелом природно-техногенної НС
можуть виступати небезпечні природні явища, аварії чи техногенні
катастрофи, а також акти техногенного тероризму, унаслідок чого сталася
або може виникнути НС. Саме технологічний 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.
Крім того, у сучасних умовах вважаємо за доцільне законодавче
визначення поняття «техносферна безпека» як властивості об’єкта, вираженої
в його здатності протистояти негативним факторам техносферних небезпек
[172, с. 97-100].
Розглядаючи питання правового регулювання відносин у сфері ПТБ,
зауважимо, що вирішення існуючих в Україні проблем з ПТБ має
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ґрунтуватися на чіткій сучасній нормативно-правовій базі та ефективних
адміністративно-економічних

механізмах.

Проблематика

сфери

ПТБ

стосується питань забезпечення надійності та безпечної експлуатації
технологічних комплексів, транспортних засобів, споруд, конструкцій,
обладнання, інженерних мереж тощо. Як наголошують І. П. Дрозд та В. В.
Гетьман, відповідна нормативно-правова база має визначати правові,
економічні

й

соціальні

основи

забезпечення

безпечної

експлуатації

потенційно небезпечних об’єктів і виробництв, охорони праці, а також
систему заходів, спрямованих на запобігання інцидентів і аварій та
забезпечення

готовності підприємств

і спеціалізованих структур

до

локалізації й ліквідації наслідків промислових аварій [62, с. 107-108]. При
цьому констатуємо, що розгляд проблеми техногенної безпеки ізольовано від
природної

безпеки

видається

недоцільним,

зважаючи

на

існуючий

органічний зв’язок між цими двома елементами системи національної
безпеки.
Необхідність створення цілісної національної нормативно-правової
бази у сфері техногенної та природної безпеки зумовлена передусім
розпорошеністю й невпорядкованістю положень, вимог, правил безпеки в
значній кількості різноманітних нормативно-правових актів, а також їхньою
невідповідністю сучасним підходам. Головними напрямами вдосконалення
нормативно-правової
систематизація,

бази

уніфікація,

є

концептуалізація,

модернізація

управління,

структуризація,
регулювання

й

соціального захисту. Нормативно-правова база має містити завершений у
функціональному сенсі комплекс документів [62].
Використовуючи наукові розробки І. П. Дрозда та В. В. Гетьмана [62],
спробуємо окреслити коло першочергових завдань нормативно-правового
забезпечення ПТБ, зокрема:
1) законодавче оформлення ПТБ в окрему сферу національної безпеки
України. У Законі «Про основи національної безпеки України» техногенну
безпеку не виділено в окрему сферу, що унеможливлює ефективне вирішення
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її ключових проблем [96, с. 106-111]. У Кодексі цивільного захисту України
забезпечення

ПТБ розглядається

як

один з

пріоритетних напрямів

забезпечення національної безпеки в межах реалізації державної функції
цивільного захисту;
2) формування і розвиток єдиного понятійного апарату у сфері ПТБ.
Незважаючи на існування такого базового документа щодо управління ПТБ,
як Кодекс цивільного захисту України, в якому визначено необхідне
термінологічне

ядро,

зберігається

потреба

розвитку

понятійно-

категоріального апарату в досліджуваній сфері суспільних відносин з
урахуванням найсучасніших підходів. Значна кількість термінів, що
стосуються ПТБ, міститься в різних законодавчих актах. Як правило, вони
відображають вузьковідомче бачення проблеми або взагалі відсутні (зокрема,
це стосується терміна «критична інфраструктура» та похідних від нього
понять). Відповідно, необхідно законодавчо закріпити сучасне визначення
окремих дефініцій у сфері ПТБ з урахуванням стандартів безпеки ЄС та
НАТО;
3) розмежування близьких за своїми завданнями та об’єктами захисту
нормативно-правових

комплексів

техногенної,

природної,

екологічної

безпеки та цивільного захисту. Згідно із сучасним підходом до управління
техногенною безпекою у процесі такого управління виділяють дві основні
стадії: превентивну (запобігання, тобто зниження рівня ризиків виникнення
НС) і післяаварійну (реагування на НС) [340]. На думку І. П. Дрозда та В. В.
Гетьмана, моментом переходу від превентивної стадії до післяаварійної є НС.
Зазначені дослідники вважають, що на превентивній стадії головну роль
відіграють вимоги охорони праці, техногенної та екологічної безпеки, тоді як
під час аварії та після неї – вимоги цивільного захисту й екологічної безпеки
[96, с. 106-111].
Крім того, на їх думку, в Україні переважно розвивається поки що
лише другий напрям, тобто реагування, як більш традиційний для ДСНС,
тоді як першому напряму (запобігання), що належить до компетенції
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численних відомств, бракує системності, координації, централізованого
управління та наукової підтримки [96, с. 106-111]. Отже, існуюча модель
забезпечення ПТБ та цивільного захисту, на нашу думку, 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;
4) нормування ПТБ. Досягнення в державі необхідного ступеня
захищеності

населення,

навколишнього

природного

середовища,

промислових і соціальних об’єктів від небезпек природного й техногенного
характеру можливе лише за умови нормування безпеки. Це вимагає
розроблення

науково-практичних

методів

оцінки

рівня

безпеки

життєдіяльності людини, усіх видів виробничої діяльності, функціонування
різноманітних промислових об’єктів з урахуванням наявних географічних і
кліматичних умов. Законодавчо має бути затверджено відсутні сьогодні в
Україні прийнятні рівні техногенного ризику (як загалом у державі, так і в
кожній галузі промисловості),

які суспільство може

забезпечити з

урахуванням усього комплексу соціально-політичних, економічних, науковотехнологічних,

екологічних

та

інших

вимог.

Держава

має

стати

відповідальним гарантом не перевищення цих рівнів ризику. До того ж
встановлений норматив прийнятного ризику для галузі має бути реально
досяжним уподовж певного терміну. Установлені нормативні рівні безпеки
повинні становити основу нормативно-правового, нормативно-технічного та
організаційного забезпечення ПТБ [96, с. 106-111];
5) розроблення концептуальних і методологічних засад управління
ПТБ. Підґрунтям для їх створення має бути аналітичне опрацювання
існуючої нормативно-правої бази у сфері ПТБ та організаційної системи
забезпечення надійності й безпечної експлуатації технологічних комплексів,
транспортних засобів і систем, споруд, конструкцій, обладнання та
інженерних мереж. Крім того, враховуючи сучасні напрями розвитку
техносфери, програмні документи у сфері ПТБ мають враховувати
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трансформації, що відбуваються, і бути здатними до подальшого розвитку
[96]. У Концепції забезпечення ПТБ має бути приділено окрему увагу
питанням протидії техногенному тероризму.
Методичною основою управління техногенною безпекою є ризикорієнтований підхід, тобто створення системи аналізу та управління
ризиками

як

основи

регулювання

безпеки

населення

і

територій,

забезпечення гарантованого рівня безпеки громадянина і суспільства.
Загальновизнаним інструментарієм при цьому є ймовірнісно-детермінований
принцип. Його характерна риса – визначення параметрів надійності систем і
ризиків виникнення

НС

за

допомогою параметрів,

які визначають

ймовірність розвитку небезпечних процесів за різними сценаріями. У такому
разі необхідною вимогою для організації безпечного функціонування
об’єктів техносфери стає інструментальний моніторинг [96];
6) створення цілісної національної нормативно-правової бази у сфері
ПТБ. Наразі в Україні виникла гостра необхідність створення цілісної
національної системи єдиних правових, нормативно-технічних, економічних
та інформаційних механізмів регулювання ПТБ. З метою системного
формування

такої

багатоаспектної

складової

національної

безпеки

дослідники обґрунтовують доцільність розроблення і прийняття рамкового
правового акта, можливо, Кодексу України з техногенної безпеки [96].
Крім того, відсутність в Україні Концепції забезпечення ПТБ не
дозволяє системно розвивати механізми, здатні знижувати рівні техногенних
та природних ризиків. Ця Концепція має закласти нові засади превентивного
управління, спрямувати наукові дослідження на розвиток кількісних методів
оцінки ризиків, забезпечити єдину правову основу й визначити правила
інтеграції систем управління безпекою всіх ієрархічних рівнів у загальні
системи державного управління, а також створити умови для застосування до
суб’єктів господарювання правових норм і механізмів адміністративного та
економічного впливу пропорційно до створюваної ними небезпеки.
З огляду на специфіку і масштабність проблем, що існують у природно-
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техногенній сфері, процес модернізації національного законодавства з
техногенної безпеки має стати загальнодержавною справою, а не являти
собою, як нині, розрізнені відомчі дії. Він має бути цілеспрямованим,
планомірним і регулярним [96].
Узагальнюючи висловлені різними науковцями пропозиції, маємо
зазначити, що ми не підтримуємо прийняття окремого Кодексу України з
техногенної безпеки, оскільки таке рішення призведе до змішування
предметів правового регулювання цього акта та Кодексу цивільного захисту.
Водночас обґрунтованими видаються зміни до Кодексу цивільного захисту
України з метою удосконалення правового регулювання відносин у сфері
забезпечення ПТБ та протидії техногенному тероризму. Крім того, базовим
програмним документом у сфері забезпечення ПТБ та протидії техногенному
тероризму має стати відповідна концепція, на забезпечення реалізації якої
будуть прийматися відповідні стратегії, цільові програми та плани реалізації
заходів. Доцільність такого підходу ми будемо додатково аргументувати в
останньому розділі нашого дослідження.

1.3. Адміністративно-правові засади визначення рівня природнотехногенної безпеки
Постійне зростання ризиків виникнення НС різної ґенези для нашої
держави є суворою реальністю. Така ситуація значною мірою обумовлена
істотним збільшенням навантаження на довкілля внаслідок нераціонального
здійснення

економічної

діяльності

та

значної

зношеності

основних

виробничих фондів, що характерно практично для усіх галузей промислового
комплексу України. Посилення екологодеструктивного впливу економіки на
навколишнє середовище зумовлено також низьким рівнем інноваційної та
інвестиційної

діяльності

суб’єктів

господарювання.

Запровадження

природоохоронних заходів, модернізація виробництва потребує значних
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капіталовкладень [137]. Актуальність дослідження тенденцій і характеру змін
НС природного й техногенного походження в Україні та прогнозування
ризиків, пов’язаних із ними, є важливим інструментом для обґрунтованого
реагування та пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою
країни. Через брак надійних статистичних даних, єдиного методологічного
апарату щодо оцінки наслідків катастроф і стихійних лих, математичних
моделей прогнозування в сучасних умовах вирішення цієї проблеми суттєво
ускладнюється. Водночас отримання дедалі надійнішого прогнозу загальної
тенденції та характеру змін НС є нагальною потребою сьогодення у зв’язку із
загостренням екологічних та економічних проблем у державі
Відповідно,

перед

нашою

державою

постає

завдання

[82].

підвищення

ефективності цивільного захисту, зміни загальної парадигми державної
політики у цій сфері. При цьому слід зважати на те, що сумарні ризики
виникнення НС техногенного характеру значно перевищують сумарні ризики
природних НС. Таке становище є неприпустимим для нормального
функціонування критичної інфраструктури нашої держави.
Щорічно на земній кулі виникає близько сотні тисяч НС техногенного
та природного характеру, від яких гине кілька десятків тисяч осіб, мільйони
отримують травми, знищується величезна кількість матеріальних цінностей.
Проблема стає глобальною за своїми масштабами, торкаючись не тільки
національних, а й міжнародних інтересів. Таке становище змушує постійно
шукати нові, більш досконалі способи і методи забезпечення техногенної та
природної безпеки, які дають змогу підтримувати відповідний її рівень у
державі [74].
Бурхливий розвиток науково-технічного процесу в цивільному й
оборонному комплексах у багатьох країнах світу, передусім під час і після
Другої світової війни, призвів до істотного розриву між експоненціально
зростаючими загрозами в природно-техногенній сфері і здатністю окремих
країн та світової спільноти загалом протистояти цим загрозам.
Ступінь захищеності людини, держави, людства, а також місця
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існування і життєдіяльності від постійно наростаючих небезпек техногенних
катастроф, незважаючи на зусилля, що докладаються в усьому світі, поки не
підвищується.

Через

низку

найважливіших

політичних,

соціальних,

економічних, демографічних чинників останнього десятиліття загрози
національній безпеці України в техногенній сфері в найближчій перспективі
можуть стати одними з домінуючих. Техногенні катастрофи здатні
створювати і підсилювати загрози у вказаних вище соціально-політичній,
економічній, демографічній і військово-стратегічній сферах.
Техногенні

катастрофи

характеризуються

виключно

високими

градієнтами посилення чинників, що приголомшують населення і довкілля в
моменти їх виникнення і розвитку. Час прямої дії приголомшуючих чинників
може вимірюватися долями секунд і годинами, а їх негативні наслідки
можуть виявлятися сотні й тисячі років [187, с. 280-284].
Отже, існує потреба в пошуку науково обґрунтованих шляхів
вирішення

комплексу

проблем

нормативно-правового,

фінансового,

матеріально-технічного й соціального характеру у сфері забезпечення ПТБ.
Процес запобігання НС техногенного та природного характеру є
складовою захисту населення і територій від НС техногенного та природного
характеру, а також одним із напрямів цивільного захисту населення як
специфічної функції держави.
Наявність
концентрація

в

в

Україні

окремих

розвиненої
регіонах,

промисловості,

існування

великих

надвисока

її

промислових

комплексів, на яких зосереджено потенційно небезпечні об’єкти різної
категорії та потужності, зумовлює велику вірогідність виникнення НС
техногенного походження, які загрожують людині, економіці та природному
середовищу.
На території України функціонує понад 1,7 тис. промислових об’єктів,
на яких зберігається або використовується більше 300 тис. тонн небезпечних
хімічних речовин. У зонах можливого хімічного зараження від цих об’єктів
розміщено понад 250 адміністративно-територіальних одиниць, у яких
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мешкає близько 20 млн. осіб. В Україні діє понад 1,5 тис. вибухо- і
пожежонебезпечних виробництв, на яких зосереджено понад 13,6 млн тонн
твердих та рідких небезпечних речовин. Переважну більшість вибухо- і
пожежонебезпечних об’єктів розташовано в центральних, східних та
південних областях країни.
Зростання ризику виникнення НС в Україні має додаткові підстави
через економічну скруту: збільшується частка застарілих технологій і
зношення обладнання, скорочується фінансування заходів із модернізації
виробничих фондів і на ремонтно-профілактичні роботи, знижується рівень
виконавчої і технологічної дисципліни та ін. Відповідно, зростають
непродуктивні витрати матеріальних і фінансових ресурсів на локалізацію та
ліквідацію НС техногенного характеру. Заходи щодо запобігання і
реагування на техногенні та природні НС в Україні недостатньо ефективні.
Унаслідок цього сукупні розміри прямих й опосередкованих втрат від
вражаючих факторів НС техногенного і природного характеру щороку
зростають на 10-30% [25, с. 1-2]. Складною залишається також ситуація у
сфері захисту від небезпек природного характеру.
ПТБ, поряд з воєнною, економічною, інформаційною та іншими видами
безпеки, залишається однією з важливих складових національної безпеки
України.
Закон України «Про основи національної безпеки України» не визначає
загрози техногенній та природній безпеці, вони фактично розглядаються як
загрози екологічній безпеці. Відповідно до цього Закону до загроз
національним інтересам і національній безпеці в екологічній сфері належать:
– значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість
території України, зростання ризиків виникнення НС техногенного та
природного характерів;
– нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних
природних

ресурсів

як

невідновлюваних,

так

і

відновлюваних;

неподоланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської
катастрофи;
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– погіршення

екологічного

стану

водних

басейнів,

загострення

проблеми транскордонних забруднень та зниження якості води;
– загострення техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду
водосховищ на р. Дніпро;
– неконтрольоване

ввезення

в

Україну

екологічно

небезпечних

технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб,
небезпечних

для

людей,

тварин,

рослин

і

організмів,

екологічно

необґрунтоване використання генетично змінених рослин, організмів,
речовин та похідних продуктів;
– неефективність заходів щодо подолання

негативних наслідків

військової та іншої екологічно небезпечної діяльності;
– небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного
тероризму;
– посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих
організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій;
– застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації
токсичних і екологічно небезпечних відходів [215].
При цьому передбачений Законом України «Про основи національної
безпеки України» підхід до співвідношення характеру загроз не повною
мірою відповідає положенням інших законодавчих актів. Так, відповідно до
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
екологічна безпека розглядається як такий стан навколишнього природного
середовища, за якого забезпечується попередження погіршення екологічної
обстановки та виникнення небезпеки для здоровʼя людей [220]. На рівні
підзаконних актів визначено також поняття «екологічна небезпека», яка
розглядається як наявність дій та процесів, що можуть впливати на стан
навколишнього

природного

середовища,

яке

внаслідок

надмірного

забруднення обмежує або виключає можливість життєдіяльності людини та
впровадження господарської діяльності в цих умовах [207]. Кодекс
цивільного захисту України містить визначення техногенної безпеки.
Техногенна безпека – це відсутність ризику виникнення аварій та/або
катастроф на потенційно небезпечних обʼєктах, а також у субʼєктів
господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення.
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Техногенна безпека характеризує стан захисту населення і територій від НС
техногенного характеру. Забезпечення техногенної безпеки є особливою
(специфічною) функцією захисту населення і територій від НС [86]. У
Кодексі аварія визначається як небезпечна подія техногенного характеру, що
спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій
території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю
населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і
транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи
спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший
шкідливий вплив на навколишнє природне середовище, а катастрофа
розглядається як велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить
до тяжких наслідків. Отже, техногенна та екологічна безпека є самостійними
поняттями, адже загрози (небезпеки) техногенного характеру не обовʼязково
повʼязані із заподіянням шкоди навколишньому природному середовищу або
погіршенням екологічного стану.
Чинне законодавство не містить вичерпного переліку джерел загроз та
небезпек у сфері ПТБ. Надзвичайно різноманітними є критерії класифікації
загроз. З їх числа можна виділити розподіл загроз за ступенем імовірності на
реальні й потенційні.
Як слушно наголошує С. С. Засунько, реальними є такі загрози, які
можуть матеріалізуватися, завдати шкоди в будь-який час. Потенційні ж
реалізуються, заподіюють збиток у випадку формування певних умов.
Найчастіше потенційна загроза переростає в реальну, наявність якої збільшує
ризик заподіяння шкоди. При цьому система загроз безпеці являє собою
динамічну систему причинно-наслідкових зв’язків, наявність яких може
значно підсилювати результати реалізації якої-небудь конкретної загрози
[74].
Джерелом небезпеки визначають технологічний об’єкт у складі
промислового підприємства, який за певних обставин (тривалий вплив,
аварія) може стати небезпечним як для працівників підприємства, так і для
населення регіону та навколишнього середовища [20, с. 8]. Також джерелом
небезпеки визначають природні процеси та явища, елементи техногенного
середовища, людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки [68]. Тобто
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джерелом небезпеки можна визначити умови і фактори, які містять у собі або
в різній сукупності виявляють небезпечні властивості.
Відповідно

до

Національного

класифікатора

ДК

019:2010

«Класифікатор надзвичайних ситуацій», перелік можливих небезпек та загроз
налічує понад 170 видів НС залежно від характеру загроз і при цьому не може
вважатися вичерпним [141]. З метою аналізу, узагальнення та розробки
заходів

щодо

запобігання

негативних

наслідків

існує

необхідність

класифікації небезпек, джерел, що породжують їх, та тих чинників
(факторів), які безпосередньо призводять до негативного впливу на людину.
На рівні нормативно-правових актів і теоретичних джерелах існують
різні системи класифікації – за джерелом походження, локалізацією,
наслідками, збитками, сферою виявлення, структурою, характером впливу на
людину тощо. Найбільш універсальною є передбачена Кодексом цивільного
захисту України класифікація небезпек та загроз за джерелами походження,
згідно з якою всі небезпеки поділяються на чотири групи: природні,
техногенні, соціальні та воєнні [86]. Ураховуючи складний синергетичний
характер небезпек, доцільно окремо розглядати також загрози комбінованого
(змішаного) характеру. Найбільш небезпечною загрозою комбінованого
характеру в сучасних умовах є, на нашу думку, технологічний тероризм.
Джерела небезпеки, залежно від виникнення, поділяють на:
– об’єктивні, виникнення яких не залежить від волі й бажання людей
(унаслідок стихійних лих, землетрусів, повеней тощо);
– суб’єктивні, що виникають унаслідок діяльності людини.
Залежно від обсягів заподіяних НС наслідків, обсягів технічних і
матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні
НС: 1) державний; 2) регіональний; 3) місцевий; 4) об’єктовий [86].
Крім виділення рівнів НС, науковці розробили також класифікацію
технологічних аварій та катастроф. Так, на основі аналізу наслідків і
періодичності техногенних аварій і катастроф можна виділити такі їх класи:
планетарні, глобальні, національні, регіональні, місцеві, об’єктові. З
розвитком людства і його можливостей у промисловій і військовій сферах усе
більше зростають стратегічні ризики техногенних аварій і катастроф перших
чотирьох типів.
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Планетарні катастрофи з можливістю загибелі життя на Землі
пов’язують з такими катастрофічними природними явищами, як зіткнення
Землі з великими астероїдами, що мають швидкість руху до 80 км/с, а також з
повномасштабними військовими діями із застосуванням сучасної ядерної і
хімічної зброї масового ураження.
Глобальні катастрофи можуть зачіпати території низки суміжних країн.
Періодичність таких катастроф оцінюється в 30-40 років і більше, кількість
постраждалих у них – більше 100 тис., а економічний збиток може
перевищувати 100 млрд. дол. Такі наслідки спричинено великомасштабними
техногенними катастрофами на ядерних реакторах цивільного і військового
призначення з розплавленням активної зони, на підприємствах ядерного
циклу, на ядерних боєголовках, на потужних ракетах-носіях, на складах з
хімічною зброєю і на хімічних підприємствах з великими запасами
сильнодіючих отруйних речовин.
Національні катастрофи зачіпають території окремих країн; їх
періодичність може характеризуватися часом 15-20 років; при цьому
кількість жертв і постраждалих – не менше 10 тис. осіб, а економічні збитки
сягають 10 млрд. дол. і більше. Такі катастрофи можуть виникати на вказаних
вище об’єктах, а також при транспортуваннях значної кількості людей і
небезпечних вантажів, на пересіченнях магістральних трубопровідних систем
з транспортними лініями і лініями електропередачі, при пожежах на
найбільших промислових і цивільних комплексах, при падіннях літаків на
небезпечні об’єкти, при руйнуваннях великих гребель і дамб.
Техногенні катастрофи регіонального масштабу захоплюють території
цілих областей; їх періодичність оцінюється в 10-15 років. Кількість жертв і
постраждалих у них може перевищувати тисячу осіб, а економічний збиток – 1
млрд. дол. Такі катастрофи викликаються тими самими причинами і наслідками,
що й національні катастрофи. Додатково до них можна віднести вибухи і
пожежі на об’єктах з небезпечними речовинами, при катастрофах поїздів, суден
і літаків, при вибухах на металургійних комплексах, елеваторах, шахтах.
Локальні (місцеві) аварії і катастрофи створюють збитки для міст і
районів. Частоти їх виникнення істотно вищі – менше одного року;
постраждалими в них є сотні людей, а економічний збиток сягає 100 млн. дол.
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Спектр головних причин і джерел локальних аварій та катастроф доповнюється
обваленнями і пожежами на промислових і цивільних спорудах, при локальних
викидах радіоактивних й отруйних речовин.
Об’єктові аварії і катастрофи обмежуються територіями санітарнозахисних зон об’єкта; частота таких аварій і катастроф характеризується часом
до одного місяця; кількість жертв і постраждалих становить десятки, а
економічний збиток сягає мільйона доларів. Більшу кількість з них становлять
пожежі, вибухи, зіткнення й аварії транспортних засобів, обвалення, провали
[187, с. 280-284].
Усвідомлюючи характер та масштаб ризиків і загроз у сфері ПТБ,
маємо зосередити увагу безпосередньо на питанні визначення рівня ПТБ. При
цьому слід зважати на те, що наявність реальної або потенційної загрози
заподіяння шкоди будь-якому об’єктові від різних джерел являє собою
небезпечний стан. Під небезпекою слід розуміти об’єктивно існуючу
можливість негативного впливу на об’єкт, унаслідок якого йому може бути
заподіяно будь-який збиток, що погіршує його стан, надає його розвиткові
небажану динаміку або параметри (характер, темпи, форми тощо).
Відсутність небезпечного стану для

будь-якого об’єкта можна

попередньо визначити як «абсолютну безпеку».
Питання про визначення безпечного стану залишається дискусійним,
тому що безпека являє собою надзвичайно складну соціальну категорію і як
поняття має найширше застосування в різних галузях знань і діяльності.
Саме тому безпека є насправді відносним поняттям, оскільки не існує
абсолютної безпеки для всіх обставин та умов [74].
Як наголошує В. А. Ліпкан, для національної безпеки важливе значення
мають не самі показники, а їхні порогові значення та структура, тобто
граничні величини, недотримання яких перешкоджає нормальному розвитку
різних елементів відтворювання, приводячи до формування негативних,
руйнівних тенденцій у національній безпеці. Показники (індикатори), за
якими визначено порогові значення, виступають системою показників
національної безпеки. Важливо підкреслити, що найвищий рівень безпеки
досягається за умови, коли весь комплекс показників перебуває в межах
допустимих порогових значень, а порогові значення одного показника
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досягаються не на шкоду іншим. Виявлення загроз національній безпеці і
прогнозування

їхніх

наслідків

відбувається

на

основі

моніторингу

(систематичного співставлення дійсного рівня безпеки з бажаним) показників
безпеки

України.

Безпосередній

відбір

показників

(індикаторів)

для

моніторингу вимагає подальших спеціальних і поглиблених досліджень [108].
Зокрема,

у

наукових

джерелах

недостатньо

уваги

приділено

індикаторам техногенної та природної безпеки. Показниками зазвичай
називають події, процеси, та прояви, що дають змогу завчасно виявити
небезпеки,

оцінити

їх

характер,

визначити

джерела,

спрямованість,

прогнозний масштаб і можливі терміни настання. Вони, по суті, є ознаками,
симптомами, сигналами небезпеки, їх якісними характеристиками [271].
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 (ступінь 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). Також слід 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 та відповідних
досліджень

пропонуємо

визначити

відповідні

спеціальні

(галузеві)

індикатори.
Як

такі

індикатори

пропонуємо

розглядати

загальний

рівень

забруднення навколишнього середовища, кількість небезпечних обʼєктів
техносфери, рівень задоволення населення роботою елементів системи
цивільного захисту, кількість НС техногенного та природного характеру в
розрахунку на

певну чисельність населення,

кількість загиблих та

постраждалих від НС, кількість технічних засобів попередження НС, розмір
реальних та потенційних матеріальних втрат від НС, кількісний та якісний
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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.
Досягнення ПТБ неможливе без ефективного функціонування системи
забезпечення суспільної (громадської) безпеки загалом. В умовах сьогодення
непродуктивним є вузький підхід до розуміння суспільної безпеки,
елементами якої є природно-техногенна й екологічна безпека, коли основні
підсистеми суспільства, отримавши відносну автономність, утрачають свою
єдність. Оптимальний рівень суспільної (громадської) безпеки залежить від
інтегруючої здатності влади, від

встановлення необхідного ступеня

впорядкованості взаємодій його підсистем.
Таким чином, суспільну безпеку сьогодні слід розглядати як
надзвичайно багатовимірне явище, яке не обмежується правоохоронною та
еколого-технічною

сферами,

а

«підключає»

буквально

всі

сторони

суспільного життя, усю безліч відносно самостійних підсистем, що
утворюють суспільство і забезпечують його нормальне функціонування і
розвиток.
У зв’язку з цим для побудови адекватної системи громадської безпеки
потрібно високе мистецтво управління процесами, що відбуваються у всіх
сферах соціуму, ретельно опрацьована, зважена, усебічно обґрунтована
політика, упорядкування використання засобів і методів.
При визначенні переліків індикаторів слід зважати на те, що вони
повинні відображати сутнісні, а не другорядні риси стану безпеки, крім того,
охоплювати життєво важливі інтереси особистості, суспільства й держави в
даній сфері.

Перелік

задовольняти

такі практичні вимоги: можливість використання

індикаторів

в

індикаторів порогових значень

органах

публічної

адміністрації;

ПТБ повинен

достатній

цих

ступінь

конкретності й визначеності, що дає змогу надати однозначну оцінку
фактичному стану даної сфери; сумісність зазначеного переліку з чинною
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національною системою обліку, статистики і прогнозування [188].
Тому наведений нами перелік індикаторів не є вичерпним, а являє
собою результат інтегрального підходу до аналізу як процесів та явищ у
сфері суспільної безпеки загалом, так і у сфері захисту від НС природнотехногенного характеру зокрема [5]. Водночас доцільним видається
нормативне закріплення Концепції забезпечення суспільної безпеки, у якій
окремим розділом має бути визначено пріоритетні напрями державної
політики у сфері забезпечення ПТБ, основні індикатори ПТБ, здійснено
градацію рівнів небезпек природно-техногенного характеру. Крім того, у
Кодексі цивільного захисту та інших нормативно-правових актах має бути
окреслено комбіновані загрози (технологічний тероризм, екологічний
тероризм) у сфері суспільної безпеки та чітко визначено механізми протидії
таким загрозам.

1.4. Техногенний тероризм як загроза національній безпеці
Загальновідомо, що для нашої держави характерним є достатньо
високий рівень техногенного навантаження, що характеризується, зокрема,
розміщенням

значної

кількості

атомних

станцій,

великих

хімічних

виробництв, гідротехнічних і інженерних споруд, які в будь-який час
ризикують стати об’єктом диверсій і терористичних актів. Ситуація
ускладнюється низькою ефективністю організації фізичного захисту значної
частини об’єктів критичної інфраструктури, відсутністю дієвого механізму
розвідувально-аналітичного попередження терористичних актів.
Аналіз НС за період з 1997 по 2013 рр. показав, що протягом цих років
спостерігалася стійка тенденція до зменшення загальної кількості НС та їх
складових відповідно за видами, рівнями і регіональним розподілом. Але
ситуація принципово змінилася у 2014 році. Адже в умовах проведення АТО
та неоголошеної війни, яка в публіцистичних джерелах отримала назву
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«гібридної» (згодом цей термін почав застосовуватися і у нормативноправових актах), ризики зростають майже в геометричній прогресії.
Невипадково у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України
зазначається, що основною формою гібридної війни проти України є
комбінація різноманітних і динамічних дій регулярних сил Російської
Федерації, що взаємодіють зі злочинними озброєними угрупованнями та
кримінальними елементами, діяльність яких координується і здійснюється за
єдиним замислом і планом із активним застосуванням засобів пропаганди,
саботажу, навмисного завдання шкоди, диверсій і терору [229].
Новітній історії вже відомі приклади вчинення актів техногенного
(технологічного) тероризму. Так, варто згадати випадок реальної небезпеки
руйнування Дубосарської ГЕС під час конфлікту в Придністров’ї, коли через
ракетно-артилерійський обстріл м. Дубосари було пошкоджено турбіну ГЕС.
Підвищення рівня води у водоймищі створило небезпеку затоплення 60 міст і
сіл лівого берега Дністра. На таку саму загрозу під час воєнних дій
наражалися гребля Нурекської ГЕС у Таджикистані, греблі на річках у
Нагірному Карабаху й Азербайджані. Наслідки таких аварій можуть зачепити
не лише ті райони, у яких розміщено ці споруди, а й території інших країн,
тобто набути характеру міждержавної проблеми [82]. На гідротехнічних
(зокрема, шлюзах Дніпровського каскаду) та ядерних об’єктах, розташованих
на

території

нашої

держави,

негативні

наслідки

від

потенційних

терористичних загроз можуть бути без перебільшення жахливими.
Серед причин виникнення НС техногенного характеру особливе місце
посідає тероризм. До НС, спричинених терористичними методами, причетні
злочинці-одинаки, екстремістські організації, а також спецслужби низки
держав. Усі збройні конфлікти, що виникали останніми роками в Азії,
Африці, на Близькому Сході, на території країн колишнього СРСР,
супроводжувалися диверсійно-терористичними актами,

унаслідок яких

страждало мирне населення [263]. Метою терористичних актів є нагнітання
паніки серед населення, організація протестів проти політики урядів і
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правоохоронних органів, завдання економічних збитків державі або
приватним фірмам, знищення політичних або економічних супротивників.
Тероризм

став

катастрофічною

загрозою

для

населення,

особливо

враховуючи можливість проявів тероризму із застосуванням засобів масового
ураження, що можуть призвести до катастрофи [263].
Загроза використання з терористичною метою ядерних та інших
об’єктів на території України, небезпека техногенного, у тому числі ядерного
та біологічного тероризму, комп’ютерний тероризм, згідно зі ст. 7 Закону
України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р.,
належать до основних реальних та потенційних загроз національній безпеці
України [215]. Відповідно до Стратегії національної безпеки України,
затвердженої Указом Президента від 26 травня 2015 р. № 287/2015, до
актуальних загроз національній безпеці України належать агресивні дії Росії,
що здійснюються для виснаження української економіки й підриву
суспільно-політичної стабільності з метою знищення держави Україна і
захоплення її території, зокрема шляхом здійснення розвідувально-підривної
і диверсійної діяльності, дії, спрямовані на розпалювання сепаратизму і
тероризму [224]. Крім того, Концепція актуалізує завдання щодо захисту
об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, від терористичної
загрози.
Події, що відбуваються у світі та в Україні, свідчать про загрозливу,
швидко прогресуючу модифікацію такого небезпечного явища, як тероризм.
Слід також пам’ятати, що приклад терористичних актів у вересні 2001
р. у США свідчить про реальну загрозу ядерного тероризму, а саме:
приведення в дію ядерних вибухових пристроїв, забруднення радіоактивними
речовинами, пошкодження або зруйнування ядерних реакторів, що може
повторити масштаби Чорнобильської катастрофи.
Широке розгортання тактичної ядерної зброї, поширення ядерних
матеріалів і наявність доступної технології виготовлення боєприпасів із
матеріалів, що діляться, підвищує імовірність використання ядерної енергії
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терористами. Так, відомо про дії терористичної групи, що планувала
викрадення ядерної зброї в Європі [263].
На жаль, стан антитерористичної захищеності більшості об’єктів
критичної інфраструктури перебуває на рівні 1990-х рр. і є неадекватним
сучасним терористичним загрозам. В умовах проведення в Україні АТО в
геометричній прогресії зростає загроза виникнення НС «техногенного
тероризму», передусім на гідротехнічних об’єктах, хімічних складах,
підприємствах хімічної промисловості, у технологічному процесі яких
використовують небезпечні хімічні речовини. Об’єктом атак терористів може
стати такий елемент критичної інфраструктури держави, як газотранспортна
система.
Замість терміна «техногенний тероризм» у чинному законодавстві
вживається термін «технологічний тероризм», під яким розуміються злочини,
що вчиняються з терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної,
бактеріологічної (біологічної) та іншої зброї масового ураження або її
компонентів, інших шкідливих для здоров’я людей речовин, засобів
електромагнітної дії, комп’ютерних систем і комунікаційних мереж,
включаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування потенційно
небезпечних об’єктів, які прямо чи опосередковано створили або загрожують
виникненням загрози НС унаслідок цих дій та становлять небезпеку для
персоналу, населення і довкілля; створюють умови для аварій і катастроф
техногенного характеру [198].
Підкреслимо, що хоча ми вживаємо терміни «техногенний тероризм» і
«технологічний тероризм» як рівнозначні, що цілком відповідає нормам
чинного законодавства, більш вдалим нам видається застосування єдиної
категорії – «техногенний тероризм», що сприятиме уніфікації понятійної бази
у сфері протидії тероризму. Адже термін «технологія» (від грец. τεχνολογια,
що походить від грец. τεχνολογος; τεχνη – майстерність, техніка; λογος –
вчення, наука) – це сукупність знань щодо способів та засобів виробничих
процесів, а також самі процеси. Водночас термін «техногенний» означає

70

«породжений, створений технікою, промисловістю», що більше відповідає
змісту описуваного явища [255, с. 640-641]. Отже, існує потреба узгодження
норм Кодексу цивільного захисту та Закону України «Про боротьбу з
тероризмом», до якого має бути внесено відповідні зміни.
Крім того, ми поділяємо думку авторів, які вважають не зовсім вдалою
спробу перерахувати всі системи, об’єкти і мережі, зловмисні дії
(терористичні акти), що можуть призвести до масштабних наслідків, замість
того, щоб увести терміни «критична інфраструктура», «об’єкти критичної
інфраструктури», які вже тривалий час використовуються і в законодавстві
США, і в документах Єврокомісії. Зокрема, у законодавстві США під
терміном «критична інфраструктура» розуміються «системи та ресурси,
фізичні чи віртуальні, настільки життєво важливі для Сполучених Штатів, що
недієздатність або знищення таких систем або ресурсів підриває національну
безпеку, національну економіку, здоров’я або безпеку населення, або має
своїм результатом будь-яку комбінацію з переліченого» [90, с. 18-22].
Важливим напрямом удосконалення механізму протидії техногенному
тероризму є створення дієвої системи раннього виявлення та попередження
терористичних актів. Так, статтею 3 Закону України «Про боротьбу з
тероризмом»

передбачено

принцип

пріоритетності

попереджувальних

заходів. Кінцевим підсумком реалізації державної політики у сфері
запобігання тероризму має стати усунення причин й умов, що сприяють
виникненню цього негативного явища [198].
Вирішення зазначеного завдання стосовно діяльності щодо запобігання
тероризму обумовлюється такими чинниками: доктринальним визначенням
стратегії запобіжної діяльності; прогнозуванням змін і тенденцій тероризму
та його проявів; визначенням порядку, методики, форм і засобів запобіжної
діяльності; інформаційним забезпеченням реалізації визначених завдань;
розробленням

програм,

планів

запобігання

тероризму;

координацією

запобіжної діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом; здійсненням
контролю виконання; матеріальним та іншим ресурсним забезпеченням.
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Метою запобігання тероризму є виявлення, розслідування, розкриття
конкретних злочинів, встановлення та ліквідація терористичних угруповань,
зменшення,

нейтралізація,

мінімізація

детермінантів,

що

спричинили

розвиток, поширення терористичного формування, ускладнення залучення до
терористичної діяльності й недопущення поширення ідей тероризму. Курс на
пріоритетність

запобігання,

поєднаного

організованої

терористичної

налагоджування

та

із

заходами

діяльності,

самовдосконалення

з

повинен

гнучкої

системи

припинення
забезпечити
запобігання

тероризму, що працюватиме на засадах превентивності, ефективного
відвернення терористичних загроз [102, с. 1-15].
Відповідно

до

Концепції боротьби

з

тероризмом,

запобігання

терористичній загрозі передбачає вирішення таких завдань: усунення або
мінімізація дії чинників, що сприяють виникненню та поширенню тероризму;
прогнозування, виявлення та усунення терористичних загроз; протидія
пропаганді та поширенню ідеології тероризму в єдиному інформаційному
просторі України; удосконалення та оптимізація системи інформаційної
боротьби з тероризмом; проведення профілактичної роботи з особами,
поведінка яких свідчить про їх наміри здійснювати терористичну діяльність;
розроблення та затвердження критеріїв віднесення об’єктів (незалежно від
форми власності) до переліку об’єктів можливих терористичних посягань;
розроблення

та

впровадження

стандартів,

правил,

технічних

умов

антитерористичної захищеності об’єктів можливих терористичних посягань,
зокрема особливих правил антитерористичної безпеки; удосконалення
систем та режимів охорони об’єктів можливих терористичних посягань, у
тому числі техногенно небезпечних об’єктів та спеціальних транспортних
засобів, задіяних у перевезенні радіоактивних та інших небезпечних речовин;
забезпечення

захисту

даних,

що

містяться

в

системах

управління

технологічними процесами на техногенно небезпечних об’єктах, від
несанкціонованого блокування та модифікації; удосконалення організаційних
засад міжвідомчої взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом; забезпечення
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скоординованої роботи суб’єктів боротьби з тероризмом з організаціями і
громадськими об’єднаннями у сфері захисту населення та потенційно
уразливих об’єктів від терористичних посягань; налагодження взаємодії
суб’єктів боротьби з тероризмом із недержавними суб’єктами охоронної
діяльності у вирішенні завдань запобігання терористичним проявам,
забезпечення

безпеки

об’єктів

можливих

терористичних

посягань;

запровадження механізму стимулювання фізичних і юридичних осіб до
співпраці із суб’єктами боротьби з тероризмом; удосконалення міжгалузевих
вимог щодо поводження з небезпечними речовинами та матеріалами, які
можуть бути використані з терористичною метою; забезпечення належного
контролю за обліком вибухових речовин, у тому числі тих, що зберігаються
та

використовуються

на

промислових

підприємствах;

забезпечення

ефективного прикордонного контролю, контролю за видачею документів, що
посвідчують особу, та проїзних документів з метою запобігання їх
підробленню або незаконному використанню; забезпечення посилення
державного контролю за

ввезенням

в Україну товарів військового

призначення та подвійного використання, які можуть бути використані з
терористичною метою; посилення демократичного цивільного контролю за
діяльністю суб’єктів боротьби з тероризмом, які відповідно до закону
підлягають такому контролю, поглиблення співпраці з питань дотримання
прав людини під час здійснення заходів запобігання терористичній діяльності
[210].
Виявлення і припинення терористичної діяльності має здійснюватися
шляхом:

підвищення

ефективності

контррозвідувальних,

оперативно-

розшукових й оперативно-технічних заходів, що здійснюються з метою
своєчасного виявлення і припинення терористичної діяльності; чіткого
розмежування повноважень і скоординованої взаємодії суб’єктів боротьби з
тероризмом; належного ресурсного, зокрема матеріально-технічного, а також
інформаційного забезпечення суб’єктів боротьби з тероризмом, у тому числі
надання їм доступу до інформаційних ресурсів органів державної влади в

73

порядку, встановленому законодавством; забезпечення готовності сил і
засобів суб’єктів боротьби з тероризмом до припинення терористичних актів;
своєчасної підготовки, організації і здійснення комплексних скоординованих
антитерористичних

заходів

у

разі

вчинення

або

загрози

вчинення

терористичних актів.
Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, у
тому числі техногенним, у межах своєї компетенції, є: СБУ – головний орган
у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю; МВС
України; МО України; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
(ДСНС); центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері захисту державного кордону; центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних
покарань; Управління державної охорони України.
До участі у здійсненні заходів, пов’язаних із попередженням,
виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються за потреби
також центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму; Служба зовнішньої
розвідки України; Міністерство закордонних справ України; центральні
органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують
державну політику у сфері охорони здоров’я; центральні органи виконавчої
влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику в
електроенергетичному,

вугільно-промисловому

та

нафтогазовому

комплексах; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері управління об’єктами державної власності; центральні
органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують
державну політику у сфері транспорту; центральні органи виконавчої влади,
що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику;
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та
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реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища; центральні органи

виконавчої влади,

що забезпечують

формування та реалізують державну аграрну політику; центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної
справи; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику [198].
Фактично, в умовах проведення широкомасштабної 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, посади директора
національної розвідки, який водночас очолюватиме Раду національної
розвідки і нестиме відповідальність за підготовку Оцінки національної
розвідки – таємного документа, у роботі над яким беруть участь усі 16
розвідувальних агентств США [90, с. 18-22].
В Україні оптимізацію роботи сектору безпеки й оборони щодо
протидії тероризму, у тому числі техногенному, можливо досягнути шляхом
розширення повноважень Ради національної безпеки і оборони та створення
у складі ДСНС підрозділу, завданням якого має стати розвідка (насамперед,
аналітична) у сфері протидії ядерному й техногенному тероризму (згодом ці
функції мають бути передані органу спеціальної компетенції – Агентству з
питань

національної

безпеки

України,

створення

якого

дозволить

забезпечити комплексне вирішення низки завдань у сфері безпеки і оборони).
Відповідно до результатів проведеного нами анкетування фахівців сектору
безпеки та оборони (Додаток Б), доцільним розширення повноважень РНБО
України у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки вважають 374
особи (50,5%) з числа опитаних, не підтримують цю пропозицію 366 осіб
(49,5%).
Крім того, існує нагальна потреба удосконалення національного
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законодавства у сфері протидії техногенному тероризму, узгодження
термінів та понять, введених різними законодавчими та нормативними
актами. При цьому необхідно ґрунтуватися на світовому досвіді та аналізі
закономірностей і тенденцій, що спостерігаються в боротьбі проти
тероризму. Стосовно перших кроків пропонуємо продовжити роботу в цьому
напрямі та прискорити підготовку пропозицій і рекомендацій щодо
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії тероризму та
проведення необхідних організаційних змін з метою подання цих матеріалів
на розгляд Президенту України та РНБО України.
Існує також необхідність прийняття цілої низки нормативно-правових
актів, що мають урегулювати питання антитерористичної діяльності з
урахуванням зміни характеру загроз та небезпек, які виникли перед нашою
державою в умовах зростання військово-терористичної загрози. 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, слід викласти в новій редакції Закон України «Про боротьбу з
тероризмом» (нова назва – «Про протидію тероризму»), в якому необхідно
приділити увагу особливостям протидії різним проявам терористичної
активності, у тому числі техногенному тероризму.

1.5. Теоретико-методологічні засади та гіпотеза дослідження
Складна ситуація, що склалася у сфері національної безпеки, вимагає
активізації наукового пошуку в абсолютно різній площині, починаючи від
загальнотеоретичних

питань

і

завершуючи

практично-прикладними

проблемами. Адже при визначенні цілей підвищення ефективності діяльності
органів державної влади у сфері забезпечення ПТБ доцільно зважати на два
аспекти проблеми: технічний, який стосується заходів щодо організаційно-
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функціонального забезпечення їх діяльності, та методологічний, що має
втілити принцип ефективності в системі публічного управління [84, с. 68-69].
При цьому лише правильно обрана методологія забезпечує дослідника
інструментарієм, який дає змогу комплексно і системно пізнавати процеси, що
відбуваються в безпековому середовищі, виявляти закономірності їх перебігу
та обирати дієві способи попередження загроз і мінімізації негативних
наслідків НС. Ми поділяємо думку А. Г. Чубенка, що питання методології
набувають особливого значення у звʼязку з необхідністю забезпечення вищого
рівня узагальнення, що дозволить простежити безпосередній звʼязок між
емпіричними фактами у сфері забезпечення захисту населення від НС та їх
теоретичним осмисленням з метою подальшого використання теоретичних
напрацювань у процесі розроблення та реалізації державної політики [301].
Водночас дослідження проблем національної безпеки та окремих її складових
повинні ґрунтуватися на методологічному підході, відповідно до якого
інтереси громадян становлять першооснову, а вже з них виходять інтереси
держави та суспільства [143, с. 8].
Дослідження проблем безпеки має ґрунтуватися на загальній теорії
національної безпеки, методологічних засадах її забезпечення в політичній,
економічній та

інших сферах державного

управління

національною

безпекою. Розробленню методології дослідження проблем безпеки сприяли
зусилля багатьох вітчизняних та іноземних учених, які заклали основи
формування понятійно-категорійного апарату теорії, визначили об’єкти, цілі
та завдання суб’єктів державного управління національною безпекою,
напрями підвищення його ефективності. Сформувалася загальнонаукова
парадигма дослідження

проблем та

державно-управлінських аспектів

забезпечення національної безпеки, яку можна назвати класичною. В її
основу покладено твердження, яке набуло обрисів канонічної дослідницької
моделі: національна безпека є інтегральною характеристикою безпеки
людини, безпеки суспільства та державної безпеки, а її оптимальний рівень
залежить від

дотримання

у процесі державного

управління

деякої
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оптимальної комбінації змінних у трикутнику: «національні інтереси» –
«небезпеки щодо їх реалізації» – «можливості держави» [252]. Тому політика
національної безпеки формується на основі результатів, які отримані за
допомогою вказаної моделі, а її пріоритетом, як правило, є побудова системи
національної безпеки, яка б гарантувала створення належних умов для
підтримання

бажаного

рівня

захищеності

національних

інтересів,

забезпечення цілісності об’єктивно диференційованого суспільства [252]. З
метою

забезпечення

підтвердження
зроблених

всебічності

коректності,

висновків

та

об’єктивності

обґрунтованості

доцільним

є

та

дослідження,

репрезентативності

застосування

комплексного

міждисциплінарного підходу, заснованого на методологічному апараті не
лише юриспруденції, а й економіки (зокрема, у частині застосування ПЦМ
бюджетування), теорії публічного адміністрування, безпекознавства та
синергетики [5, с. 73-75].
Неможливо не погодитися з Г. П. Ситником стосовно того, що
методологія кожної науки не повинна обмежуватися домінуючою в
науковому товаристві загальнонауковою парадигмою та особливостями її
застосування відповідно до специфіки об’єкта пізнання. Евристичний
потенціал, світоглядні установки дослідників, теоретичні підходи та
принципи наукового аналізу суспільних процесів взагалі й процесів
забезпечення

безпеки

зокрема

потребують

подальшого

розвитку

методологічних основ класичної парадигми. Назрілою є потреба в переході
до нової керівної ідеї, яка б враховувала низку важливих факторів, від яких
раніше абстрагувалися. Йдеться, передусім, про впровадження методології
інституціоналізму та цивілізаційного підходу в теорію національної безпеки,
що дозволить надати канонічній дослідницькій моделі універсальності та
гнучкості [252].
Удосконалення

методологічних

засад

класичної

парадигми

дослідження проблем забезпечення національної безпеки, на думку Г. П.
Ситника, передбачає здійснення низки взаємопов’язаних кроків. Їх суть та
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обґрунтування доцільності полягають у такому:
1) має бути здійснено перехід до нової загальнонаукової парадигми
пізнання процесів, що відбуваються в природі та суспільному житті. Йдеться
про застосування принципів і підходів системно-синергетичного аналізу.
Адже задоволення потреб у безпеці на індивідуальному, суспільному,
національному, міжнародному рівнях передбачає застосування системносинергетичного підходу для врахування низки факторів, що здійснюють
вплив на безпечний розвиток соціальної системи, серед яких стійкою є
тенденція до зростання ролі екологічних факторів та економічної складової
природи проблем безпеки, що вимагає врахування при розробленні стратегій
безпечного розвитку еволюційних законів розвитку природи та суспільства й,
відповідно, вибору стратегії розвитку;
2) з позицій інституційного підходу система національної безпеки є
досить складною політико-правовою й організаційно-технічною системою,
до якої входить сукупність суб’єктів забезпечення національної безпеки
(органи

державної

влади

та

місцевого

самоврядування,

інститути

громадянського суспільства, окремі громадяни, ЗМІ); сукупність об’єктів
національної безпеки (національні матеріальні й духовні цінності, інтереси
особи, суспільства, держави); сукупність інструментів влади (політичних,
економічних, воєнних), які можуть бути використані для підтримання
належного рівня захищеності національних інтересів (збройні сили,
спецслужби, дипломатичні засоби, державні та мобілізаційні резерви, інші
ресурси, які спрямовуються на захист національних інтересів); національне
законодавство; суб’єкти, які породжують загрози реалізації національних
інтересів; множина факторів національної безпеки (до цих факторів,
зважаючи на загальносистемні принципи дослідження складних систем,
належать не тільки перемінні, зокрема ті, що характеризують тенденції,
показники, цілі, а й інші системи, наприклад міжнародні структури безпеки,
цілі та наслідки їх діяльності тощо) [252];
3) третім принципово важливим кроком є врахування результатів
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поглибленого філософсько-політологічного, правового аналізу процесу
забезпечення безпеки, а також досліджень нормативно-ціннісної й етичної
суті безпеки. Зокрема, у тріаді «безпека людини – безпека суспільства –
державна безпека» класичної парадигми їх співвідношення може бути різним
і залежить від характеру, спрямованості та інтенсивності загроз національній
безпеці. Очевидно, за умов війни або внутрішнього суспільно-політичного
конфлікту, який має тенденцію до переростання у збройний, пріоритет має
належати державній безпеці, оскільки на перший план висуваються завдання
збереження цілісності, суверенітету та конституційного ладу. Тому ці
завдання всі країни визначають як життєво важливі національні інтереси й,
відповідно, здійснюють підготовку сил і засобів сектору безпеки. У
кінцевому підсумку інституалізація соціально-політичних інститутів у
контексті безпеки не повинна відбуватися з акцентом виключно на права і
свободи людини як на абсолютну цінність. Намагання протиставляти одна
одній безпеку держави, безпеку суспільства та безпеку особи, як і
абсолютизація однієї з них, призводить до небажаних наслідків [252].
Ми підтримуємо пропозицію

Г.

П.

Ситника

про

доцільність

удосконалення методологічних основ досліджень проблем та державноуправлінських

аспектів

забезпечення

національної

безпеки

шляхом

здійснення переходу від використання методології класичної парадигми до
принципово нової дослідницької парадигми (інституційно-цивілізаційної). На
доцільності перегляду окремих методологічних підходів до вивчення
суспільних відносин, які виникають у сфері забезпечення ПТБ та реалізації
функції цивільного захисту, акцентував увагу також доктор юридичних наук,
професор А. Г. Чубенко. На його думку, особливого значення питання
методології набувають у звʼязку з необхідністю забезпечення вищого рівня
узагальнення,

що

дозволить

простежити

безпосередній

звʼязок

між

емпіричними фактами у сфері цивільного захисту та їх теоретичним
осмисленням з метою подальшого використання теоретичних напрацювань у
процесі розроблення та реалізації державної політики захисту населення і
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територій [301].
Застосування розробленої Г. П. Ситником методологічної парадигми
дало змогу використати в нашому дослідженні додаткові інструментальні
можливості для раціоналізації системного переходу від потреб у безпеці до
пошуку раціональних варіантів стратегій, орієнтованих на задоволення
вказаних потреб. Зокрема, можливо інтегрувати в соціально-правових
інститутах системи національної безпеки усі її характеристики, оскільки в
кожному інституті має міститися інформація стосовно того, які суб’єкти
безпеки беруть участь в її забезпеченні, їх статус та право на ресурси,
вказівка на центр, що є організатором взаємодії, сукупність мотивів
активності учасників вказаної взаємодії тощо, що має стати предметом
окремих наукових досліджень [252]. З метою забезпечення всебічності,
повноти та об’єктивності дослідження, підтвердження коректності та
репрезентативності зроблених висновків та зважаючи на складність і
багатоаспектність

теми

дослідження,

було

застосовано

комплексний

міждисциплінарний підхід на основі широкого залучення теоретикометодологічних напрацювань не лише правничої науки, а й економіки, теорії
державного управління, безпекознавства, синергетики тощо.
Зокрема, узагальнення домінуючих доктринальних підходів, наукових
концепцій, розробок та пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних
учених з тематики наукового дослідження здійснювалося з використанням
системного підходу та діалектичного методу пізнання соціобезпекових
процесів, а також комплексу універсальних та спеціальних методів
проведення правничих наукових досліджень: соціологічного, системноструктурного

аналізу,

дедукції

та

індукції,

компаративістичного

(порівняння), спеціально-юридичного та ін.
Важливу

роль

у

процесі

дослідження

відіграло

використання

системного підходу. Об’єктом нашого дослідження виступила система
забезпечення ПТБ та реалізації функції цивільного захисту. Етимологічно
термін «система» означає «те, що складене з частин» («syn» і «histanai»,
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тобто «разом зіставлене», «кількість органів, що функціонують як єдине
ціле» [346, с. 607]), а з точки зору філософії – «сукупність елементів, які
перебувають у певних відносинах і зв’язках між собою та утворюють
цілісність» [289, с. 408]. Таким чином, застосування методології системного
підходу, сутність якого полягає в комплексному дослідженні великих і
складних обʼєктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим
функціонуванням усіх елементів і частин у процес і дослідження [95], дало
змогу, зокрема, упорядкувати емпіричну інформацію, простежити ґенезу
сучасної системи цивільного захисту в Україні, зрозуміти особливості
окремих елементів цієї системи й механізм їх взаємодії, окреслити та
сформулювати понятійно-категорійний апарат дослідження. Саме системний
підхід дозволив чітко окреслити мету функціонування системи забезпечення
ПТБ, визначити умови її досягнення та окреслити основні можливі варіанти
розвитку цієї системи з урахуванням динамічного характеру зміни
безпекового середовища.
Застосування системної методології у ході дослідження проблематики
забезпечення ПТБ функціонування

складних природно-антропогенних

систем сприяє розгляду безпеки як властивості системи забезпечувати
нормальний режим її функціонування з мінімальним ризиком заподіяння
шкоди, в той час як небезпека визнається обов’язковим атрибутом
функціонування будь-якої системи і розглядається як можливість переходу
системи у стан, за якого можливі негативні структурно-функціональні зміни,
що можуть призвести до її руйнування. При цьому всі реально існуючі
небезпеки

функціонування

природно-антропогенних

небезпек

можна

згрупувати у три класи: природні, техногенні та соціальні [258, с. 440-448].
У системному аналізі безпеки найважливіше місце посідає теоретичне
дослідження шляхом формалізації та моделювання небезпечних процесів
[24; 28, с. 44-57; 40, с. 4-13; 132; 195; 262].
За

останні

десятиліття

багато

країн

стикнулися

з

ефектом

«синергетичного» посилення несприятливих факторів різної природи.
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Наприклад, несприятливі погодні умови або стихійні лиха призводять до
серйозних економічних втрат, що викликає великі соціальні витрати та
призводить до того, що суспільство стає ще більш нестійким відносно
аварій і катастроф, спрацьовує «ефект доміно». Усе це актуалізує проблему
необхідності застосування системного підходу до дослідження природних і
техногенних факторів безпеки.
Системний аналіз визнано ефективним інструментом дослідження
проблем безпеки, зокрема проблеми забезпечення ПТБ. Актуальність
удосконалення

системного

підходу

у

вирішенні

проблем

безпеки

обумовлюється невирішеністю концептуальних, теоретичних і методичних
аспектів

аналізу

й

інтегрального

оцінювання

природно-техногенної

небезпеки складних систем. При цьому виникають суперечності між
необхідністю проведення аналізу стану різних систем з метою запобігання
виникненню загрозливих ситуацій, обумовлених взаємодією природних і
техногенних чинників, підвищення безпеки існуючих і новостворюваних
підприємств, з одного боку, і відсутністю адекватного науково-методичного
забезпечення – з іншого [258, с. 440-448].
За загальновизнаними підходами до системного аналізу складних
систем можна сформулювати такі основні етапи системного аналізу проблем
ПТБ [103, с. 133-139]: 1) виявлення проблеми безпеки досліджуваного
об’єкта; 2) визначення ЕТС; 3) аналіз структури і характеру функціонування
системи;

4) визначення

загальних

цілей

і

критеріїв

нормального

функціонування системи; 5) декомпозиція цілей функціонування системи;
6) прогноз й аналіз майбутніх умов; 7) оцінка цілей і засобів досягнення мети
дослідження; 8) вибір варіантів; 9) аналіз функціонування системи з позицій
забезпечення безпеки; 10) розроблення інтегральних показників безпечного
функціонування системи; 11) проектування механізмів управління безпекою
ЕТС [258, с. 441-442].
Таким чином, системний підхід до забезпечення ПТБ має ґрунтуватися
на таких загальних вихідних поняттях і передумовах:
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а)

небезпеку

необхідно

розглядати

як

обов’язковий

атрибут

функціонування будь-якої складної системи;
б) об’єктом системного аналізу ПТБ повинна стати ЕТС, головними
підсистемами якої є екологічна, соціальна і техногенна;
в)

природно-техногенну

небезпеку

можна

інтерпретувати

як

можливість порушення нормального характеру функціонування ЕТС;
г) системний підхід до аналізу проблем ПТБ повинен ґрунтуватися на
загальносистемних принципах функціонування складних систем;
д) важливим результатом аналізу еколого-техногенних систем має
стати прогноз характеру функціонування системи з метою зменшення
збитків при реалізації небезпечних ситуацій [258, с. 440-448].
Для дослідження проблем ПТБ ми використали модель ЕТС, яку
розробив Ю.І. Соха. Загалом, під ЕТС він розуміє певним чином організовані
соціум, об’єкти економіки й техносфери, а також природно-територіальні
екосистеми, які утворюють єдине структурно-функціональне ціле. Як
правило, ці системи за своїми просторовими та іншими параметрами
відповідають адміністративно-господарським територіальним утворенням
держави і можуть бути різного рівня і масштабу: від національного до
об’єктового. У межах ЕТС взаємодіють природні, технологічні, соціальні
процеси, об’єктивні і суб’єктивні чинники. Такі системи належать до
складних систем з ієрархічною структурою, що володіють здатністю
адаптуватись до зміни середовища функціонування [258].
Зважаючи на те, що одним із завдань нашого дослідження було
формування теоретико-методологічних основ для створення в Україні
активної моделі забезпечення національної безпеки загалом та у сфері ПТБ
зокрема, та враховуючи складність і суперечливість процесів взаємодії
систем

техногенної

цивілізації

і

природи,

ми

використовували

як

методологічну основу нашого дослідження також синергетичній підхід. Про
необхідність застосування цього підходу зазначають і провідні дослідникиправники, які спеціалізуються на питаннях національної безпеки. Так, В. А.
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Ліпкан наголошує на тому, що дослідження в галузі національної безпеки
обовʼязково мають ґрунтуватися й на синергетичному підході [108, с. 120].
Водночас, оскільки натурні експерименти небезпек і загроз національній
безпеці

є

принципово

неприпустимими,

єдиний

шлях

дослідження

національної безпеки полягає у формуванні прийомів, гіпотез, моделей й
алгоритмів, які засновуються на результатах синергетичного підходу до
різних за своїм змістом дестабілізуючих чинників [108, с. 250].
Схожою є позиція О. М. Джужи та Ю. Ю. Орлова, які вважають, що
традиційні підходи до вивчення правових явищ дають хороші результати,
коли необхідно запропонувати дефініцію понять і категорій, визначити їх
формальні відношення, запропонувати систематизацію і класифікацію. До
того ж прихильність дослідника лише традиційній методології практично
позбавляє його можливості вивчати закономірності динаміки, розвитку,
трансформації правових явищ, оскільки така динаміка, виходячи зі сталих
уявлень, обумовлена суб’єктивним вольовим чинником, а отже, містить у
собі елемент свавілля (випадковості). Це завдання можна вирішити за
допомогою такого відносно нового

методу наукового пізнання, як

синергетика, що ґрунтується на концепції самоорганізації матеріальних та
ідеальних систем [57, с. 3-14]. Саме синергетика дає змогу розглядати
систему цивільного захисту як відкриту нелінійну динамічну систему.
Цікаво, що, визнаючи об’єктивність самоорганізаційних процесів у
суспільстві й праві, а отже, можливість застосування синергетики до пізнання
правових явищ, О. М. Джужа та Ю. Ю. Орлов наголошують на тому, що
синергетика, як будь-який інший метод наукового пізнання, має межі свого
використання. Одним з істотних обмежень є принципова неможливість
описати поведінку складних комплексних систем у деталях. У цьому разі
синергетика традиційно рухається шляхом спрощення завдання, штучно
знижуючи («редуцируючи») складність системи, відкидаючи неважливі
деталі й зосереджуючись на дослідженні ключових особливостей, так званих
«параметрів порядку» [57, с. 3-14]. Враховуючи це важливе методологічне
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положення,

у

своєму

дослідженні

ми

застосовуємо

інструментарій

синергетики для опису динаміки системи національної безпеки загалом. У її
складі виділяють сектор безпеки, а у складі останнього – відповідні
підсистеми, однією з яких є система забезпечення ПТБ.
Слушною є думка професора Ю. Ю. Орлова, що повноцінному
використанню синергетичного методу пізнання в науках про право має
передувати з’ясування сутності основних понять (категорій) синергетики й
можливості їх використання для опису правових явищ [149, с. 11-22]. При
цьому слід враховувати, що понятійний апарат синергетики потребує
попередньої «адаптації», пристосування до пізнання в юридичній сфері [316,
с. 145-150].
Вихідною категорією синергетики є «фрактал» (від лат. fractus – той,
що складається з фрагментів), оскільки процеси самоорганізації у складних
системах підпорядковуються певним універсальним закономірностям, однією
з найважливіших з яких є фрактальний характер самоорганізаційних
процесів. Самоподібність можна спостерігати поблизу будь-якої точки
фракталу й при будь-якому збільшенні масштабу; невелика частина фракталу
містить інформацію про весь фрактал [149, с. 11-22]. Про фрактальну
природу відносин у сфері цивільного захисту зазначає й А. Г. Чубенко,
аргументуючи це тим, що всі елементи механізму цивільного захисту
пов’язані в єдину систему, в якій, відповідно, можна виділити окремі
підсистеми – управлінську, територіальну, функціональну, фінансоворесурсного забезпечення, державну та недержавну тощо [301]. Зауважимо,
що фрактальний характер та інваріантність (незмінність, постійність при
будь-яких перетвореннях, при переході до нових умов) системи забезпечення
ПТБ виражається у збереженні її основних характеристик та єдності її
завдань на макрорівні, мезорівні та макрорівні. Самоподібність усіх кластерів
системи забезпечення ПТБ також виявляється в реалізації єдиної мети.
Застосування синергетичного підходу у процесі перетворення системи
забезпечення ПТБ зумовлене, з одного боку, ймовірнісним та відносно

86

непередбачуваним

характером

НС,

а

з

іншого

–

складністю

й

багаторівневістю сектору безпеки та його складових, що перетворює
здатність системи до самоорганізації та адаптації на визначальну умову її
існування і розвитку.
Діалектичний
наслідкових

метод

пізнання

сприяв

встановленню

причинно-

звʼязків, особливостей диференціації та інтеграції у сфері

забезпечення ПТБ, доведенню взаємообумовленості процесів, які виникають
у звʼязку з реалізацією функції цивільного захисту, забезпечення ПТБ та
протидії техногенному тероризму.
У процесі формування понятійно-категоріального апарату дослідження
використовувався також логіко-семантичний метод, що сприяло визначенню
понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та
дійсністю. Логіко-семантичне впорядкування ключових понять і категорій, з
урахуванням практичних напрямів їх визначення, дало змогу розглянути
процес забезпечення безпеки як явище, що спрямоване на захист і кожної
окремої особи, пов’язане з інтересами життєдіяльності великих соціальних
спільнот, спрямоване на підтримання державної влади. Отже, суть безпеки
полягає в тому, що її потрібно розглядати як соціальну систему, усі складові
якої взаємопов’язані. Для кожного суспільства існують параметри, у межах
яких забезпечується належний рівень безпеки, достатній для підтримання
стабільності та розвитку [312, с. 16-18].
Встановлення структурно-функціональних відношень та зв’язків між
поняттями й категоріями дозволило з’ясувати особливості та межі можливого
правового регулювання діяльності суб’єктів й об’єктів безпеки. Ці
особливості визначаються наявними правовими нормами, які є основним
принципом сталого розвитку суспільства.
Розроблення

критеріїв

та

групування

понять

і

категорій

за

відповідними класифікаційними рядами дало змогу упорядкувати основні
категорії безпеки та розширити систему понять, пов’язаних з категорією
«безпека». Проведений семантичний аналіз ключових термінів дозволив
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побудувати лексичну систему (структуру), в якій логічно було визначено
місце поняття «забезпечення національної безпеки», відповідно до якого
приведено тотожні образи для синтезування цільової лексичної логічно
несуперечливої системи термінів [312, с. 16-18].
За допомогою формально-логічного методу обґрунтовано першорядні
для даної роботи судження, поняття та зроблено відповідні висновки,
сформульовано й розкрито зміст таких понять, як «громадська безпека»,
«природно-техногенна безпека», «цивільний захист», «цивільна оборона»,
«техногенний тероризм», «екологічна безпека», «єдина державна система
цивільного захисту» та інших базових категорій.
Застосування порівняльно-правового методу дало змогу визначити
загальні та специфічні особливості організації і правового регулювання
забезпечення ПТБ у зарубіжних країнах, що сприяло формулюванню
конкретних пропозицій стосовно можливих напрямів оптимізації вітчизняної
моделі захисту населення і територій від НС природно-техногенного та
комплексного характеру, їх адаптації до європейських стандартів і стандартів
НАТО в контексті реалізації положень нової Стратегії забезпечення
національної безпеки України.
Спеціально-юридичний
адміністративно-правового

метод
статусу

використано
органів,

які

для

дослідження

формують

систему

забезпечення ПТБ, аналізу змісту нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у сфері ПТБ та суміжних сферах національної безпеки, що
сприяло визначенню пріоритетних напрямів удосконалення законодавства в
цій сфері.
Прогностичний аналіз, що здійснювався з використанням комплексу
методів прогнозування (методу експертних оцінок, аналогії, екстраполяції),
дав змогу розробити концептуальні засади забезпечення ПТБ та протидії
техногенному тероризму.
За

допомогою

пошуково-бібліографічного

методу

здійснено

теоретичний аналіз та систематизовано друковані, у тому числі електронні,

88

джерела з питань організаційно-правового регулювання відносин у сфері
забезпечення ПТБ. Дедуктивний та індуктивний методи використано для
узагальнення та аналізу інформації з тематики дослідження. Завдяки методу
функціонально-структурного аналізу здійснено постановку досліджуваної
проблеми та простежено причинно-наслідкову зумовленість її виникнення.
Надзвичайно важливу роль у дослідженні відіграє програмно-цільовий
метод, на доцільність застосування якого для вирішення завдань у сфері
національної безпеки, у тому числі ПТБ, автор вже неодноразово звертав
увагу у своїх наукових публікаціях. Саме програмно-цільова методологія
дала 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.

Використання ПЦМ дозволило розвинути вже висловлені в науковій
літературі пропозиції та рекомендації щодо запровадження нового підходу до
оцінки ефективності державних цільових та бюджетних програм у сфері
забезпечення ПТБ. Ми поділяємо думку авторів, які наголошують на тому,
що витрати на проведення попереджувальних та ліквідаційних заходів є
завжди, а оцінити користь від їх реалізації іноді неможливо через те, що вона
полягає в НС, що не відбулися, у збитках, які не виникли. Отже, визначення
ефективності державного управління в умовах НС має ґрунтуватися на
іншому показникові. Виходячи з того, що неможливо досягнути абсолютної
безпеки, лише завдяки йому можна буде з’ясувати, наскільки ефективним
було державне управління за певної НС, зважаючи на обсяги необхідних та
використаних ресурсів, результатів, що було досягнуто, та розмірів збитків,
яких вдалося (не вдалося) уникнути. Його науково обґрунтоване визначення
та виявлення факторів, від яких він залежить, та їх комплексний аналіз
надасть можливість з’ясувати, що потребує доопрацювання чи змін у роботі
органів державного управління в умовах НС [83, с. 46-50]. На жаль,
вітчизняна правнича наука не запропонувала єдиного інтегрального
показника, який повинен застосовуватися при розробленні стратегічних
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документів у сфері безпеки. Унаслідок цього в державних цільових та
бюджетних програмах з метою оцінки їх результативності та 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 дозволить визначити реальну та
об’єктивну результативність програм у сфері ПТБ та інших сферах
національної безпеки. Проста й логічна схема «на кожну інвестовану в
безпеку гривню маємо отримувати дві гривні попереджених втрат» має
перетворитися

на

категоричний

імператив

відповідних

програмних

документів.
Вищезазначені
сформульованої

методи

автором

використано

гіпотези

з

метою

дослідження,

яка

обґрунтування
ґрунтується

на

припущенні, що оптимізація механізму забезпечення ПТБ має базуватися на
формуванні:

1)

активної;

2) превентивної;

3)

соціально-економічно

ефективної та 4) орієнтованої на результат моделі забезпечення ПТБ.

Висновки до розділу 1
Результати дослідження, викладені у першому розділі, дозволили
дисертантові сформулювати відповідні висновки і пропозиції.
На

основі

аналізу

сутнісно-філософського

наповнення

поняття

«безпека» здійснюється формування належної методологічної основи з
метою узагальнення, систематизації та класифікації усього наявного
матеріалу, виявлення закономірностей та взаємозв’язку між поняттями та
категоріями в галузі безпеки, яку потрібно розглядати як динамічне системне
явище, окреслюється понятійно-категоріальний апарат дослідження.
Приділяється увага дослідженню кола таких питань, як: гносеологічна
інтерпретація поняття природно-техногенної безпеки (дослідження процесу
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вивчення правового аспекту забезпечення ПТБ як складної синергетичної
системи);

еволюція

розвитку

теорії

та

практики

її

забезпечення;

концептуальні та методологічні основи її забезпечення; адміністративноправові, фінансово-правові та інформаційно-правові механізми її реалізації;
організаційна структура та суб’єкти забезпечення ПТБ; ґенеза, сучасний стан
та визначальні тенденції розвитку законодавства у сфері ПТБ; організаційноуправлінські,

адміністративно-правові

та

фінансово-правові

заходи

забезпечення ПТБ.
На основі нормативно-правового, змістовного, лінгвістичного та
науково-теоретичного аналізу співвідношення змісту категорій «національна
безпека», «публічна безпека», «громадська безпека», «екологічна безпека»,
«техносферна безпека» та «природно-техногенна безпека» доводиться
доцільність

доктринального

і

законодавчого

використання

терміна

«природно-техногенна безпека» для позначення захисту від широкого
комплексу загроз несоціально-військового характеру.
Формулюється пропозиція щодо розробки та прийняття Концепції
забезпечення громадської безпеки, у межах якої можливо 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».
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.
Зазначається, що адміністративно-правове регулювання відносин у
сфері природно-техногенної безпеки здійснюється з метою реалізації двох
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важливих функцій держави – правоохоронної та цивільного захисту.
Пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту України, у
якому 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 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 як об’єкт терористичних актів може розглядатися критична
інфраструктура держави.
Окреслюються
забезпечення

першочергові

ПТБ: законодавче

завдання

оформлення

нормативно-правового
ПТБ

в

окрему сферу

національної безпеки України; формування і розвиток єдиного понятійного
апарату у сфері ПТБ з урахуванням стандартів безпеки ЄС та НАТО;
розмежування близьких за своїми завданнями та 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) та 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 та ЦЗ є
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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, що методичною основою управління ПТБ є ризикорієнтований підхід, тобто створення системи аналізу та управління
ризиками

як

основи

регулювання

безпеки

населення

і

територій,

забезпечення гарантованого рівня безпеки громадянина і суспільства.
Загальновизнаним інструментарієм при цьому є ймовірнісно-детермінований
принцип.
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. До числа
об’єктивних показників можна віднести результати вимірювання ступеня
забруднення навколишнього середовища, статистичну оцінку стану і
тенденцій кількісних і якісних змін параметрів технічного стану об’єктів
техносфери, які збираються науково-дослідними центрами та іншими
державними і громадськими установами та організаціями. До суб’єктивних
показників відносяться узагальнені відомості про виступи і уявленнях
індивідів, соціальних груп і суспільства в цілому з приводу будь-якої
діяльності та її результатів. При цьому слід враховувати, що об’єктивні і
суб’єктивні показники можуть суперечити один одному через помилки в
оцінці процесів, дезінформації, дезорієнтації.
На основі аналізу державної політики у сфері ПТБ та досліджень у цій
сфері пропонується визначити відповідні спеціальні (галузеві) індикатори:
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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 та постраждалих від НС, кількість технічних засобів
попередження НС, розмір реальних та 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 профілактичнопопереджувальних заходів у сфері ПТБ тощо. Наведений нами перелік
індикаторів не є вичерпним, а являє собою результат інтегрального підходу
до аналізу процесів та явищ як у сфері суспільної безпеки в цілому, так і у
сфері захисту від надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру.
Констатується,

що

у

законодавстві

України

паралельно

використовуються як рівнозначні терміни «техногенний тероризм» та
«технологічний

тероризм».

Відповідно,

обґрунтовується

необхідність

уніфікації термінології. Доведено, що термін «техногенний тероризм» 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.
Наголошується, що з метою забезпечення всебічності, повноти та
об’єктивності дослідження, підтвердження коректності та репрезентативності
зроблених висновків та зважаючи на складність і багатоаспектність теми
дослідження, доцільним є застосування комплексного міждисциплінарного
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підходу

на

основі

широкого

залучення

теоретико-методологічних

напрацювань не лише правничої науки, а й економіки, теорії державного
управління, безпекознавства, синергетики.
Обрана
сформульованої

методологія
автором

використана
гіпотези

з

дослідження,

метою
яка

обґрунтування
ґрунтується

на

припущенні, що оптимізація механізму забезпечення ПТБ має базуватися на
формуванні активної, превентивної,
орієнтованої на результат моделі.

соціально-економічно ефективної та
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Розділ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИРОДНОТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Мета, завдання, функції та принципи адміністративноправового регулювання природно-техногенної безпеки та цивільного
захисту

Забезпечення ПТБ та реалізація державної функції цивільного захисту
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 та цивільного захисту. Як справедливо
зауважив

академік

В.

В.

Цвєтков,

«… мета

є

найважливішою

характеристикою процесу управління, його змістом. Власне задля досягнення
певних цілей і здійснюється процес управління. Оскільки змістом управління
є його мета, остільки зміст цілей управління становить його сутність» [295, с.
31]. Це матиме визначальне значення і в ході оцінки ефективності роботи
управляючих суб’єктів, оскільки ця оцінка передбачає співставлення
фактично отриманих результатів з попередньо обраними цілями [294, с. 23].
Ми поділяємо думку А. С. Філіпенко стосовно того, що найважливішою
характеристикою адміністративно-правового регулювання, змістом його
елементів є мета, власне задля досягнення якої й здійснюється управління
[291]. Тому лише правильне законодавче закріплення цілей системи
цивільного захисту дозволить адекватно здійснювати оцінку ефективності
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діяльності відповідних суб’єктів управління щодо реалізації функції
цивільного захисту.
Відповідно до чинного законодавства, цивільний захист – це функція
держави,

яка

здійснюється

з

метою

захисту

населення,

територій,

навколишнього природного середовища та майна від НС шляхом запобігання
таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у
мирний

час

та

в

особливий

період.

Як

наголошують

Г. В. Рева,

В. К. Врублевський, В. П. Ксьонзенко та І. В. Маринич, цивільний захист як
система органів управління, сил і засобів, створених для практичного
виконання завдань, пов’язаних із захистом населення і територій від НС у
мирний та воєнний час, за сучасних умов набуває соціального значення і
цільового спрямування на збереження життя і здоров’я кожного громадянина
нашого суспільства і середовища його існування [283].
При

дослідженні

змісту

адміністративно-правового

регулювання

захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру,
окрім мети, має йтися про завдання, функції, а також методи регулювання
діяльності [291, с. 83-86].
Отже, мета породжує завдання. Завдання – це наперед визначений,
регламентований

для

виконання

обсяг

роботи,

справа,

настанова,

розпорядження виконати певне доручення [256, с. 40].
Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, що
складається з функціональних і територіальних підсистем та їх ланок.
Головними завданнями єдиної державної системи цивільного захисту є:
1) забезпечення готовності міністерств та інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і
реагування на НС;
2) забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню НС;
3) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення НС;

97

4) виконання

державних

цільових

програм,

спрямованих

на

запобігання НС, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ
та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;
5) опрацювання інформації про НС, видання інформаційних матеріалів
з питань захисту населення і територій від наслідків НС;
6) прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків НС,
визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та
фінансових ресурсах;
7) створення, раціональне збереження і використання резерву
матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і
реагування на НС;
8) оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне та
достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;
9) захист населення в разі виникнення НС;
10) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо
ліквідації наслідків НС, організація життєзабезпечення постраждалого
населення;
11) пом’якшення можливих наслідків НС у разі їх виникнення;
12) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого
населення;
13) реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від
наслідків НС, у тому числі осіб (чи їх сімей), які брали безпосередню участь
у ліквідації цих ситуацій;
14) інші завдання, визначені законом [86].
Як правильно зазначає А. С. Філіпенко [291], ЄДСЦЗ, вирішуючи
завдання захисту населення і територій, забезпечення сталості економіки,
підтримання і відновлення безпеки життєдіяльності особистості, суспільства
й держави в НС, є одним з важливих елементів системи національної
безпеки України, що підтверджують основні напрями державної політики з
питань національної безпеки [215]. За усіма ознаками ЄДСЦЗ належить до
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систем надвідомчого міжгалузевого управління [87, с. 3-6].
В адміністративному праві існують такі поняття, як «принципи»,
«цілі», «функції» та «методи», призначені для адміністративно-правового
забезпечення та узгодження елементів будь-якої соціальної системи. У
сукупності вони становлять комплексний механізм управління соціальноорганізованою системою, головним призначенням якого є «формування й
посилання організаційного потенціалу суб’єктів управління» [257, с. 96-100].
Під час забезпечення ПТБ та ЦЗ постійно відтворюються схеми, моделі
й ідеальні структури, за посередництвом яких здійснюється контроль їх
відповідності своєму соціальному призначенню. Такими структурами
виступають принципи, що становлять першооснову забезпечення будь-якої
соціальної системи. Термін «принципи» означає основні вихідні положення
певної наукової системи. Під принципами теорії управління як прикладної
науки слід розуміти ті вихідні, основні правила, керівні настанови й норми
діяльності,

що

застосовуються

для

організації

системи

управління

загальними процесами. Хоча принципи і є продуктом логічного мислення,
вони мають об’єктивний характер, оскільки відображають у свідомості
людини об’єктивно існуючі закономірності. Водночас принципи є відносно
суб’єктивними, оскільки формулюються людьми на підставі узагальнення
емпіричних фактів і знань [257, с. 96-100].
Забезпечення безпеки ґрунтується на закономірностях виникнення
внутрішньої

організації,

функціонування

і

розвитку

відповідної

соціорегулятивної системи та її юридичних складових. Соціорегулятивними
формами, які опосередковують прояви закономірності в організаційній
діяльності, є її принципи [257]. Принцип узагалі (від латинського principium –
початок, основа) – це основне, вихідне положення якоїсь теорії, вчення, науки,
світогляду, політичної організації. Принципи формулюються людьми на
основі пізнання закономірностей та досвіду практичної діяльності [269, с. 48].
Отже, принципи адміністративно-правового регулювання захисту
населення й територій від НС техногенного та природного характеру – це
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основні правила, що визначають структурну побудову функціонування всієї
системи адміністративно-правового регулювання, найважливіші вимоги,
дотримання яких забезпечує ефективність управління [291, с. 83-87].
У науковій літературі містяться визначення принципів державного
управління як об’єктивних закономірностей і відносин суспільно-політичної
природи, що визначають зміст, організаційну структуру та життєдіяльність
компонентів державного управління, вони сформульовані у вигляді певних
наукових положень, закріплених у своїй основі правом, та застосовуються в
теоретичній і практичній державно-управлінській діяльності людей [236, с.
162]. Таке визначення принципів державного управління не зовсім коректне,
оскільки, на відміну від закономірностей, принципи суб’єктивні за своєю
природою. Вони формулюються людьми на основі пізнання закономірностей
та досвіду практичної діяльності [186, с. 105]. При цьому принципи
управління не доречно ототожнювати з його законами і закономірностями й
розглядати як об’єктивне явище.
Принципи, на яких ґрунтується система забезпечення ПТБ, мають
певні особливості, обумовлені змістом функції цивільного захисту та
специфікою

діяльності

суб’єктів,

які

її

реалізують.

Обґрунтування

принципових засад процесу оптимізації механізму забезпечення ПТБ

в

Україні, їх систематизація і розроблення конкретних шляхів реалізації є
науковою проблемою, що потребує глибоких досліджень.
Принципи адміністративно-правового регулювання захисту населення і
територій від НС – це своєрідна «модель» регулюючого впливу на розвиток
системи захисту населення і територій від НС техногенного та природного
характеру, реалізація яких передбачатиме необхідність вирішення проблем їх
відтворення у нормативно-правових актах різної юридичної сили [291, с. 96-99].
Сучасні

адміністративісти

виділяють

конституційні

принципи

(законності, пріоритету прав та свобод людини і громадянина, гуманізму,
демократизму

нормотворчості

функціональні

(підзвітності

і
і

реалізації

прав)

підконтрольності

та

організаційно-

державних

органів,
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відкритості і прозорості, ефективності, неупередженості) [71, с. 13-16; 277, с.
34-40].
У теорії управління існують різні погляди щодо класифікації
принципів. Класифікуючи принципи, виділяють загальні принципи, тобто ті
правила поведінки, якими мають керуватися всі суб’єкти незалежно від
свого статусу, і принципи на рівні галузі (галузеві принципи) або принципи
на статусному рівні – інституційному, організаційному та груповому.
Водночас принципи поділяються на загальні та спеціальні (організаційнотехнологічні) – принципи побудови систем і принципи здійснення процесу.
Виокремлюються такі групи принципів: суспільно-політичні, структурні та
принципи державно-управлінської діяльності [257, с. 96-98]. Можливим є
також поділ принципів на структурно-цільові, структурно-функціональні,
організаційно-структурні та структурно-процесуальні.
Поділяючи думку стосовно загальної систематизації принципів,
Л. І. Сопільник поглиблює видову класифікацію окремих, тепер уже родових
ознак. Наприклад, серед структурно-організаційних принципів учена виділяє
такі: а) принцип єдності системи державної влади, що забезпечує цілісність,
узгодженість та дієвість процесів; б) територіально-галузевий принцип, що
зумовлює

залежність

організаційних

структур

від

території,

галузі

виробництва та обслуговування, сфери суспільної життєдіяльності; в)
принцип багатоманітності організаційних зв’язків, що розкриває вертикальні
та горизонтальні організаційні взаємозв’язки; г) принцип об’єднання
колегіальності та єдиноначальності, зумовленого специфікою організаційної
побудови та порядком діяльності окремих інститутів [257, с. 97-99].
У системі забезпечення ПТБ саме організаційні принципи визначають
головні засади здійснення діяльності в певній галузі. У зв’язку з цим слід
розрізняти організаційні принципи побудови системи забезпечення безпеки
та організаційні принципи її функціонування. Такий поділ зумовлюється
подвійним характером поняття «забезпечення безпеки». Хоча розмежування
зазначених видів принципів має умовний характер, оскільки неможливо
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категорично визначити їх як основи організації або здійснення діяльності,
адже принцип побудови впливає на діяльність, і навпаки, оскільки діяльність
тісно пов’язана з організацією [257].
До принципів побудови системи забезпечення ПТБ та цивільного
захисту мають належати такі:
– принцип єдності, що має забезпечувати цілісність системи та
узгодженість дій усіх державних галузевих служб, об’єднаних у державну
систему забезпечення ПТБ. Єдність цієї системи полягає в такій взаємній
залежності її компонентів, коли із зміною одного з них змінюються й усі
інші, що впливає на систему загалом. Основними характеристиками будьякої системи є структура її елементів, розподіл функцій між ними,
взаємозв’язок елементів структури всередині її та з навколишнім оточенням.
Зазначений принцип дає змогу покладати на систему забезпечення ПТБ
головну функцію-забезпечення цивільного захисту, виконання якої і є її
головним завданням;
– лінійний принцип, сутність якого полягає в тому, що для
забезпечення ПТБ кожний галузевий об’єкт підпорядковується лише одному
власному галузевому суб’єкту, при цьому вплив здійснюється в межах
компетенції останнього та з використанням усього арсеналу форм і методів
управління об’єктом;
– функціональний принцип, який означає, що організаційна структура
будь-якої

системи

визначається,

насамперед,

основними

функціями,

виконання яких покладається на неї. У зв’язку з цим до структури системи
забезпечення

ПТБ

повинні

належати

відповідні

підрозділи,

що

спеціалізуються на виконанні однієї чи кількох споріднених функцій, але
сукупність усіх окремих функцій галузевих служб та підрозділів має
забезпечити більш повний стан ПТБ.
Наступний принцип забезпечення ПТБ – галузевий, що реалізується в
такій структурній будові соціальної системи, де однорідні за характером
діяльності об’єкти закріплюються за відповідним органом забезпечення й
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утворюють певну сферу діяльності. У системі забезпечення ПТБ з метою
реалізації

завдань

і

функцій,

поставлених

перед

нею

державою,

об’єднуються відповідні галузеві підрозділи та служби.
Територіальний принцип відображається в такій структурній будові, за
якої державні органи здійснюють комплексне забезпечення безпеки на
певних чітко окреслених територіях.
Принцип подвійного підпорядкування може належати як до принципів
побудови системи забезпечення ПТБ, так і до принципу функціонування цієї
системи.
Принцип системності передбачає, що суб’єкт забезпечення ПТБ під
час вибору методів, форм і засобів впливу на об’єкт має ураховувати ті
зміни, що відбуваються в середовищі, у межах якого функціонує й
розвивається система. Зміни, що відбуваються в суспільстві, економічному,
політичному та соціальному житті, мають впливати на розвиток і
вдосконалення діяльності із забезпечення ПТБ [257, с. 96-99].
За системного принципу будь-яка система (об’єкт) розглядається як
сукупність взаємозв’язаних елементів, що мають вихід (мету), вхід, зв’язок із
зовнішнім середовищем, зворотний зв’язок [236, с. 162-163]. Як зазначено в
науковій літературі, «… принцип системності передбачає тісно пов’язані, що
здійснюються в рамках однієї спрямованості, дії різних органів управління.
Це не звичайна координація за допомогою погодження, а з’єднання дій у
цілісну цільову програму, в якій окремі органи управління, їх завдання
виступають як взаємопов’язані елементи, наділені своїм місцем і роллю під
час здійснення управлінського процесу» [186, с. 116]. На наше переконання,
поряд з необхідністю застосовувати системний підхід як загальний метод
дослідження й управління, а також системний аналіз як елемент системного
підходу, доцільно, у зв’язку з процесом проведення реформи сектору безпеки
та оборони, розглядати системність як принцип її здійснення.
До організаційних принципів функціонування системи забезпечення
ПТБ

мають

належати

такі:

принцип

диференціації

та

фіксування
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повноважень, принцип поєднання колегіальності та єдиноначальності,
принцип взаємодії підрозділів та служб органів держави, принцип контролю,
принцип раціональності, принцип забезпечення стійкості системи стосовно
зовнішнього середовища та принцип повноти й достовірності інформації.
Принцип диференціації та фіксування повноважень передбачає чітке
визначення компетенції кожного органу та посадової особи. У системі
забезпечення

ПТБ

завдання

(провідні

напрями

діяльності)

органів

виконавчої влади та їх структурних підрозділів визначаються відповідно до
Кодексу цивільного захисту та інших законів України. На підставі цих
законів має бути розроблено відповідні положення, які б визначали правовий
статус органу та організації або регламентували порядок здійснення певних
дій у сфері ПТБ. Такі повноваження повинні фіксуватися у відомчих
нормативних актах. Усі правові документи, які оформляють організацію з
питань забезпечення ПТБ, повинні цілком відповідати компетенційним
актам як основним базовим регуляторам діяльності кожного органу.
Принцип поєднання колегіальності та єдиноначальності передбачає
існування двох форм здійснення владних повноважень. Забезпечення ПТБ
органами

виконавчої влади

єдиноначальності.

Проте

ґрунтується,

існують

і

як

правило,

колегіальні форми

на

принципі

обговорення

найважливіших питань [257, с. 96-100].
Принцип взаємодії підрозділів та служб органів держави, що належать
до системи забезпечення ПТБ, має такий зміст. Взаємодію можна розглядати
як форму зв’язку елементів системи, за допомогою якої вони, взаємно
доповнюючи один одного, створюють умови для успішного функціонування
всієї системи загалом. При цьому необхідно мати на увазі, що взаємодія
виявляється не лише у внутрішньоорганізаційній діяльності системи, а й у
зовнішніх її функціях, наприклад, під час взаємодії між суб’єктами
забезпечення безпеки.
Принцип

контролю

встановлює

додержання

заданих

системі

параметрів та виявляється в таких завданнях, до яких належать: неухильне
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додержання законів і нормативних актів, що регламентують діяльність
органів, які здійснюють забезпечення ПТБ, своєчасне та якісне виконання
рішень, підвищення дисципліни тощо. Контроль у системі забезпечення ПТБ
як певний вид діяльності можна розглядати як самостійну дію або як
складову частину інших видів діяльності держави та функцій її органів.
Такий висновок є правильним і для тих організацій, у яких контроль не є
єдиним і головним змістом діяльності. Так, функцією контролю в системі
забезпечення

ПТБ

облдержадміністрації,

наділено
органи

Кабінет

місцевого

Міністрів

самоврядування,

України,
а

функцію

відомчого контролю було надано МВС та ДСНС України [257, с. 98-100].
Принцип раціональності полягає в тому, що цілі та завдання
діяльності із забезпечення ПТБ повинні досягатися за найменших
фінансових, ресурсних (сил та засобів) і часових витрат. Раціональність
базується на розробленні науково обґрунтованих варіантів рішення, їх
порівнянні та виборі найкращого. Головна вимога до таких рішень полягає в
обґрунтуванні ступеня ймовірності досягнення результату в певних межах
та відповідальності за їх реалізацію.
Принцип

забезпечення

стійкості

системи

щодо

зовнішнього

середовища полягає в тому, що стійкість та стабільність системи
забезпечення ПТБ визначаються якістю стратегічного й оперативного
регулювання, що призводить до найкращої пристосовності системи до змін
у зовнішньому середовищі, у тому числі й несприятливих.
Принцип повноти та достовірності інформації має такий зміст.
Повнота інформації використовується для визначення змісту найбільш
істотних параметрів. Інформація вважається повною, якщо вона відповідає
необхідному обсягу. Невідповідність між викликаною та отриманою
інформацією свідчить або про її неповноту, або про її надмірність, а це
потребує додаткових людських ресурсів і технічних засобів. Інформація має
відповідати тому об’єкту, явищу або процесу, які вона відображає. Ступінь
такої відповідності характеризує її достовірність [257].
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Заслуговують на увагу також запропоновані таким автором, як Ю. І.
Соха, найважливіші методологічні принципи, яких необхідно дотримуватись,
досліджуючи еколого-техногенні системи:
1) принцип оптимальної простоти. Вирішення соціальних, екологічних і
технологічних

проблем

має

бути

узгоджено

з

головною

метою

функціонування ЕТС, яке визначається соціумом. Воно має ґрунтуватися на
точних даних щодо структури і характеру функціонування ЕТС і визначатися
тими скерованими діями, які можуть бути використані;
2) принцип соціальної відповідальності. Рекомендації експертів з
проблем безпеки повинні містити оцінку можливих соціальних втрат для
окремих соціальних груп і ризиків, з якими була пов’язана реалізація
пропонованих рішень;
3) принцип

міждисциплінарності.

Необхідно

використовувати

міждисциплінарні підходи, які повинні охопити одночасне функціонування
соціальних, екологічних і технологічних процесів;
4) принцип об’єктивності;
5) принцип ієрархії цілей, цінностей та економічного реалізму;
6) принцип аналізу систем, що постійно розвиваються. Під час
дослідження багатьох явищ, насамперед у соціальній і техногенній
підсистемах, властивості системи можуть значно змінюватися, що повинно
стати предметом особливої уваги дослідників;
7) принцип системного синтезу.

У дослідженні функціонування

еколого-техносферної системи і будь-якої її підсистеми необхідно виявляти
головні параметри структури і процеси, що обумовлюють динаміку в
інтервалах часу, які визначаються метою дослідження [258, с. 440-448].
Існують й інші класифікації принципів адміністративно-правового
регулювання, які незначно відрізняються один від одного, повторюючи, по
суті, уже названі нами істотні ознаки.
Найбільш припустимим для розкриття суті принципів адміністративноправового регулювання захисту населення й територій від НС техногенного й
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природного характеру є такий їх поділ:
1) необхідно виділити загальні принципи адміністративно-правового
регулювання захисту населення й територій від НС, тобто ті принципи, які
впливають на весь процес управління системою захисту населення й
територій у даних умовах і є для нього основними, базовими;
2) варто

мати на

увазі,

що

існують

і спеціальні принципи

адміністративно-правового регулювання захисту населення й територій від
НС, які визначають діяльність сил ЄДС НС залежно від сфери виникнення
НС (техногенні, природні, соціально-політичні та воєнні) і є найбільш
суттєвими [291, с. 97-100].
Розглядаючи

першу групу принципів адміністративно-правового

регулювання захисту населення й територій від НС, доцільно звернутися до
вже досліджених раніше загальних принципів адміністративно-правового
регулювання. Водночас умови, у яких доводиться діяти органам управління
ЄДС НС, певним чином позначаються як на суб’єктах адміністративноправового регулювання, так і на прийнятті ними рішень. Принципи
визначають поряд з урахуванням особливостей цілей, завдань і функцій
основний зміст і специфіку діяльності щодо адміністративно-правового
регулювання силами та засобами у сфері захисту населення і територій від
НС техногенного та природного характеру [291, с. 96-99].
До спеціальних принципів, на думку А. С. Філіпенко, мають належати:
– принцип достатності або «ціни»;
– принцип основної ланки;
– принцип гнучкості управління;
– принцип єдності та взаємозв’язку;
– принцип наявності зворотних зв’язків.
Принцип достатності або «ціни» передбачає не тільки суто економічні
розрахунки витрат – важливе значення мають також моральний і політичний
аспекти. У цьому випадку природним є бажання домогтися намічених цілей
із найменшими витратами. Однак, з одного боку, це прагнення пов’язане з

107

можливістю порушення безперервності управління та збільшенням витрат, з
іншого – нераціональні, надмірні витрати призводять до невиправданого
розпилення ресурсів.
Принцип основної ланки передбачає використання основних сил та
засобів ЄДС НС на найбільш важливих ділянках. Уміння визначити такі
ділянки – завдання керівника.
Принцип гнучкості управління вимагає від керівника органу, що
входить до ЄДС НС, уміння оцінити реальну ситуацію й визначити, де він
вправі додержуватися плану, а де тільки враховувати його, діяти в суворій
відповідності зі змінами, що відбуваються в обстановці. Швидкість і
гнучкість забезпечуються надійністю, оперативністю системи зв’язку й
інформації, точністю та глибиною аналізу ситуації.
Принцип єдності та взаємозв’язку інформації передбачає в кожний
конкретний

момент

об’єктивне

відображення

реальної

оперативної

обстановки. Вільний потік та обмін інформацією між усіма елементами
управління досягається наявністю не тільки гнучких організаційних форм, а
й надійних мереж комунікації.
Принцип наявності зворотних зв’язків припускає наявність у системі
адміністративно-правового регулювання не тільки прямих зв’язків між усіма
елементами системи. Але дуже важливо мати можливість швидкого
корегування управлінського впливу, що значною мірою залежить від
наявності зворотних зв’язків між елементами ЄДС НС [291, с. 97-102].
На нашу думку, забезпечення ПТБ має ґрунтуватися на таких
спеціальних принципах: принципі інтегральної оцінки небезпек (управління
ризиком має здійснюватися на основі спеціально розробленої системи оцінки
ризиків та охоплювати повний спектр існуючих у суспільстві небезпек) та
принципі стійкості екосистем (антропогенний вплив повинен суворо
обмежуватися і не перевищувати величин гранично допустимих навантажень
на екосистеми).
Усі вещезазначені принципи адміністративно-правового регулювання
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захисту населення й територій від НС техногенного та природного характеру
є теоретичною основою, яка впроваджується в норми чинного законодавства.
Відповідно до ст. 7 Кодексу цивільного захисту України цивільний
захист здійснюється за такими основними принципами:
1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав
громадян на захист життя, здоров’я та власності;
2) комплексний підхід до вирішення завдань цивільного захисту;
3) пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та
збереження здоров’я громадян;
4) максимально можливе, економічно обґрунтоване зменшення ризику
виникнення НС;
5) централізація управління, єдиноначальність, підпорядкованість,
статутна дисципліна оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
аварійно-рятувальних служб;
6) гласність, прозорість, вільне отримання та поширення публічної
інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених
законом;
7) добровільність – у разі залучення громадян до здійснення заходів
цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я;
8) відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань
цивільного захисту;
9) виправданий ризик та відповідальність керівників сил цивільного
захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт [85].
Вважаємо, що зазначений перелік має бути доповнено шляхом
включення до нього низки принципів, серед яких: пріоритет превентивних
заходів безпеки; інформаційне забезпечення неухильного та свідомого
дотримання громадянами правил поведінки та 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,
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економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної
небезпеки виникнення НС техногенного та природного характеру; ефективне
й комплексне використання наявних та сил і засобів, які призначені для
запобігання НС техногенного та природного характеру, наявність та постійне
оновлення відповідних людських та матеріально-ресурсних резервів.
Ми поділяємо думку А. С. Філіпенко про те, що загальні й зазначені
вище спеціальні принципи дозволяють поєднувати завдання, що вирішують
суб’єкти адміністративно-правового регулювання захисту населення й
територій від НС техногенного та природного характеру, в єдиний механізм,
оцінювати готовність усієї ЄДСЦЗ [291, с. 97-102].
Крім того, процес реформування сектору безпеки та оборони загалом і
системи цивільного захисту зокрема обов’язково повинен відбуватися з
дотриманням вироблених наукою управління [273, с. 124] принципів, до
яких мають належати:
а) реалізм – політичний, фінансовий, організаційний, що означає не
лише точну характеристику ситуації, а й не менш точний прогноз наслідків
реформування;
б)

науковість

–

як

принцип,

що

полягає

в

обґрунтуванні

доктринальними розробками, висновками, прогнозами заходів стосовно
підготовки і проведення адміністративної реформи;
в) законність – здійснення реформи легітимно, на базі й у межах
чинного законодавства або і ширше – правової системи; при цьому ми
повинні виходити з того, що законність – це насамперед наявність достатньої
кількості юридичних норм високої якості, а потім їх дотримання всіма
суб’єктами права [17, с. 157], неухильне виконання законів та відповідних їм
інших

нормативних

актів

органами

держави,

посадовими

особами,

громадянами та громадськими організаціями [320, с. 101]. Принцип
законності слід розглядати як ключовий;
г) практичність – передбачає системний пошук оптимальних варіантів
вирішення проблем реформи, вибір раціональних форм організації систем
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управління, управлінської праці та ін.;
д) демократизм – полягає в широкому обговоренні питань, залученні до
реформи громадськості тощо [273, с. 124-125];
е) послідовність – передбачає наявність чітко визначених цілей та
способів їх досягнення. Ураховуючи, що у програмних документах цілі
реформи сектора безпеки та оборони розглянуто, проблема полягає,
насамперед, у відсутності механізмів визначення пріоритетності вказаних
цілей, відсутності чітко розробленої поетапної програми їх реалізації. Така
ситуація негативно впливає на процес реформування, адже без урахування
характеру й змісту цілей державного управління не можна повною мірою
визначитися з його функціями, організаційною структурою, іншими
елементами. Як зазначав Аристотель у «Політиці», благо залежить від
дотримання двох умов: «правильно визначити кінцеву мету будь-якої
діяльності та відшукати відповідні засоби, що ведуть до цієї кінцевої мети
[10, с. 619]. В Україні ж реформаційні заходи в секторі безпеки й оборони
здійснюються за відсутності Програми проведення реформи, яка б визначала
конкретні цілі, строки, послідовність заходів реформування. У таких умовах
важко навіть визначитися з тим, чи досягаються позитивні зрушення у
процесі здійснення реформи, а через відсутність конкретно визначених
кінцевих цілей неможливо обрати і досягти тактичних або проміжних цілей,
реформа відбувається непослідовно і несистемно. Неможливо за таких умов
оцінити й ефективність реформаційних заходів. Реформа характеризується
зміщенням акцентів на окремі напрями, поза увагою залишаються зв’язки з
іншими напрямами реформування. Головний недолік такого підходу
вбачаємо в недоцільності сподіватися на ефективне функціонування того чи
іншого елемента в старій системі взаємозв’язків [160, с. 78-82].
Таким чином, принципи в системі забезпечення ПТБ мають важливе
значення, оскільки їх застосування «дозволяє обрати найбільш оптимальні
варіанти структури та функціонування органів, раціонально розподіляти
компетенцію між суб’єктами діяльності, усувати паралелізм та дублювання
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функцій» [197, с. 96-100].
Сучасна система цивільного захисту є складним механізмом, кожен з
компонентів якого має виконувати конкретні функції, спрямовані на
досягнення суспільних цілей, і водночас працює як цілісна система, що є
інструментом реалізації державної політики у сфері національної безпеки
[301, с. 12-17].
Як ми зазначали раніше, цивільний захист у сучасних умовах виступає
як функція держави. У найбільш загальному значенні «функція» – це
обов’язок, призначення, коло діяльності, праця, виконання, діяльність та ін.
[255, с. 703]. На думку В. С. Нерсесянца, функції держави – це основні
напрями її діяльності, спрямовані на вирішення суспільних справ суб’єктів
суспільства (громадянського суспільства). Необхідність вирішення цих справ
обумовлює існування певних завдань [232, с. 629]. У свою чергу,
О. Ф. Скакун як функції держави розуміє головні напрями й види діяльності
держави, обумовлені її завданнями й цілями і такі, що характеризують її
сутність [253, с. 47].
Загальний термін «функція» походить від латинського «functio» –
«виконання». З цього приводу відомий французький адміністративіст Бернар
Гурне зазначав, що в системі понять науки термін «завдання» є синонімом
терміна «функція», що використовується для визначення діяльності будьяких установ незалежно від їх утворень [56].
На думку багатьох учених-адміністративістів, функції – це найбільш
опрацьований чинник, найбільш стійка та постійна категорія, яка, як правило,
закріплюється в нормативних актах. У функціях виявляються як цілі, так і
завдання, а також через них здійснюється вплив на суб’єкт та об’єкт [197, с.
96-100].
Під

функцією

адміністративно-правового

регулювання

захисту

населення і територій від НС ми розуміємо: зовнішній вияв властивостей
суб’єкта регулювання, який характеризується самостійністю, здійснюється
специфічними методами залежно від об’єкта регулювання (певної сфери
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суспільних відносин) з метою досягнення певних результатів.
Як наголошують фахівці-правознавці, зміст функцій держави не є
константою і змінюється на різних етапах її розвитку. Фактично функції
існують як засіб пристосування соціальної системи до змінних зовнішніх
умов. Тривалий час реалізація функції цивільного захисту відбувається
переважно в межах правоохоронної функції.
Правоохоронна функція держави є багатогранною та включає в себе
охорону прав і свобод особистості, забезпечення законності, охорону
правопорядку [274-275], довкілля, встановлених і регульованих правом усіх
суспільних

відносин

[253, с. 48].

Цивільний

захист

безпосередньо

спрямовано на реалізацію екологічної функції держави, передусім в Україні,
в якій ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС залишається пріоритетом
державної політики. Саме у зв’язку зі змінами змісту функцій держави в
процесі становлення демократичної, соціальної, правової держави в Україні і
принципового зростання рівня загроз виникнення НС функцію цивільного
захисту почали розглядати як самостійну комплексну охоронну функцію
держави [301, с. 14-19], про що були зроблені відповідні застереження в
законодавстві.
Функції держави, у тому числі функція цивільного захисту, знаходять
своє відображення у функціях державного управління. На думку Ю. М.
Старілова, управлінський характер і правова природа функцій держави
зумовлюють набуття державним управлінням таких специфічних ознак, як
формування та реалізація цілей, завдань, функцій, інтересів держави та її
суб’єктів у процесі здійснення державного управління [261].
Функція державного управління – це специфічний за предметом,
змістом і засобами забезпечення цілісний управлінський вплив держави, в
якому можна не лише виділяти й описувати функції державного управління,
а й аналізувати розподіл кожної функції державного управління «за
вертикаллю» і «за горизонталлю» державних органів, тобто функціональну
структуру державного управління [236, с. 164]. Своє практичне значення
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функції державного управління повинні виразити в цілепокладанні, тобто в
наданні певної спрямованості розвитку відносин, на впорядкування яких
спрямовано державне управління. Діалектика цілепокладання повинна
включати в себе взаємодію стратегічних і тактичних цілей розвитку,
взаємодію в часі та відносини між цілями в просторі, тобто на різних рівнях
[259, с. 145]. Адже, як зазначив Ю. О. Тихомиров, «основу управління
становить його функціональна сторона. Зміна управлінських функцій та їх
сполучення і поєднання в різних ланках апарату є важливим фактором його
розвитку і вдосконалення» [276, с. 12-23].
Усі державні органи утворюються для виконання функцій держави.
Водночас цілі та функції державного управління мають бути адекватними
цілям, завданням і функціям держави та становлять відповідні «сукупності
декомпозованих цілей, завдань і функцій держави, сформованих політичною
системою з урахуванням соціально-економічного та політичного стану
держави» [54, с. 31]. Зважаючи на те, що система органів державного
управління у сфері цивільного захисту має оптимально забезпечувати
реалізацію відповідної функції держави, характер організації єдиної системи
цивільного захисту має визначатися змістом її діяльності, що обумовлюється
змістом відповідної функції держави. Зміна змісту окремих функцій держави,
у тому числі у сфері цивільного захисту (порівняно з СРСР), вимагає
відповідного корегування характеру організації як окремих установ, що
входять до ЄДСЦЗ, так і зазначеної системи загалом. Адекватні зміни мають
відбутися і в апараті державного управління, адже, як справедливо зазначив
В. Б. Авер’янов, «кардинальна причина застійних явищ в апараті управління
полягає в негнучкості «реагування» як змісту діяльності, так і структур
суб’єктів управління на зміну умов і потреб керованого середовища» [1, с.
22].
Як зазначає адміністративіст В. Й. Развадовський, функцію можна
розглядати як категорію, що не пов’язана з конкретними суб’єктами
управлінської діяльності. Саме функції управління становлять засади
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управлінських зв’язків між суб’єктом та об’єктом. Ці засади реальні, силові,
цілеспрямовані,

відповідають

напрямам

державної

політики,

мають

організуючий та регулюючий вплив на кероване явище, відносини, стан, на
який останні реагують [233, с. 121-126].
Функції адміністративно-правового регулювання відносно самостійні
та

універсальні.

Учені-юристи

виробили

різноманітні

класифікації

адміністративно-правових функції, основою яких були численні критерії –
об’єкт управління, значущість окремої функції для досягнення кінцевого
підсумку діяльності, її мета тощо.
Так, В. Горський в основу класифікації функцій адміністративноправового регулювання поклав класифікацію об’єктів і засобів законодавчого
регулювання системи забезпечення пожежної безпеки:
1) внутрішні функції (функції нормативно-правового забезпечення,
функції спеціального протипожежного захисту, функції протипожежного та
противибухового захисту будівель і споруд тощо);
2) зовнішні функції (легітимно-дозвільні функції, функції пожежнопревентивної діяльності, функції державного пожежного нагляду тощо) [47,
с. 26-31].
Як основу класифікації функцій управління М. А. Орлов використав
орієнтацію на забезпечення практично значущих потреб для досягнення
кінцевого

підсумку

діяльності

(охорони

навколишнього

природного

середовища), а саме:
1)

організаційні функції (облік природних ресурсів, екологічне

планування, просторово-територіальний устрій об’єктів природи тощо);
2)

попереджувально-охоронні

функції

(екологічний

контроль,

екологічна експертиза тощо);
3)

інші функції (інформування про стан навколишнього природного

середовища, вирішення екологічних спорів тощо) [148, с. 63-69].
У літературі здійснено також поділ функцій на:
1)

функції орієнтування системи (аналіз, прогнозування, планування
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тощо);
2)

функції забезпечення системи (матеріально-технічне забезпечення,

кадрове забезпечення, інформаційне забезпечення тощо);
3)

функції

оперативного

управління

системою

(організація

управління, облік, оцінка тощо) [71, с. 13].
Найпоширенішою у вітчизняній літературі є класифікація функцій
державного управління на загальні (прогнозування, планування, організація,
регулювання, координація, облік, контроль), спеціальні (забезпечення
державного суверенітету, розробка і здійснення загальнодержавних програм
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку
держави, та інших) і допоміжні, головне призначення яких – забезпечення
обслуговування процесів загальних і спеціальних функцій [3, с. 126-131; 26,
с. 75-78].
Аналіз праць учених, які досліджували адміністративно-правове
регулювання у сфері захисту населення і територій від НС (М. В. Удод [282],
В. А. Доманський [60], В. М. Комарницький [88], С. С. Засунько [74]),
законодавства про систему захисту населення і територій від НС дозволяє
нам виділити такі головні функції адміністративно-правового регулювання у
вищезазначеній сфері: загальні (прогнозування, планування, організація,
регулювання, координація, облік, контроль), спеціальні, або об’єктові
(запобігання, зниження масштабів НС, ліквідація наслідків НС).
Функції, які відповідають призначенню тієї чи іншої соціальної
системи,

називаються

основними

(об’єктивними)

функціями.

Вони

індивідуальні для конкретної системи, що визначається своєрідністю об’єкта
впливу, особливостями суспільних відносин, які вони регулюють [269, с. 30].
Водночас

наведений перелік функцій адміністративно-правового

регулювання у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та
природного характеру не можна назвати ні вичерпним, ні стандартним,
оскільки

особливості

об’єкта

адміністративно-правового

визначають специфічні засоби впливу на

нього,

регулювання

які залежать

від
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правовідносин, що виникають у суспільстві з того чи іншого приводу, форми,
змісту

керованої

підсистеми,

ці

функції

можуть

модифікуватись,

доповнюватись, виключатись.
На нашу думку, необхідно більш детально розглянути саме спеціальні,
або об’єктові функції адміністративно-правового регулювання цією сферою.
Як зазначалось вище, багато уваги авторів приділялося саме загальним
функціям, а функції, які ми виділили для сфери захисту населення і територій
від НС техногенного та природного характеру, були за межами наукових
досліджень.
Отже, перша об’єктова функція – запобігання виникненню НС
(зниження ризику виникнення НС). У результаті її виконання потрібно
створити такі умови, що максимально зменшують ризик виникнення НС. Уся
діяльність державних органів управління має профілактичний характер.
Запобігання виникненню НС техногенного та природного характеру –
підготовка

й

реалізація

комплексу

правових,

соціально-економічних,

політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів,
спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення
оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення НС
техногенного та природного характеру на основі даних моніторингу,
експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою
недопущення їх переростання у НС техногенного та природного характеру
або пом’якшення її можливих наслідків [291, с. 97-100].
Важко не погодитися з А. С. Філіпенко, що діяльність стосовно
запобігання виникненню НС має пріоритет порівняно з іншими видами робіт
стосовно

протидії

превентивних дій

НС,

тому

що

соціально-економічні

у більшості випадків є

найбільш

результати

важливими

й

ефективними для громадян, суспільства і загалом держави, ніж їх ліквідація
[291].
Як зазначає Г. В. Рева, превенція НС як у частині зниження ризиків їх
виникнення, так і щодо зменшення втрат і збитків від них проводиться за
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такими напрямами: моніторинг і прогнозування НС; раціональне розміщення
продуктивних сил на територіях з урахуванням ПТБ; відвернення деяких
несприятливих і небезпечних природних явищ та процесів шляхом
систематичного зниження накопиченого руйнівного потенціалу; розроблення
і здійснення інженерно-технічних заходів, спрямованих на усунення джерел
НС, пом’якшення їх наслідків, захист населення і матеріальних засобів;
підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення населення до
функціонування в умовах НС; декларування та ліцензування діяльності
об’єктів підвищеної небезпеки; страхування відповідальності за завдану
шкоду внаслідок експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки; проведення
державної експертизи у сфері запобігання НС; державний нагляд і контроль з
питань ПТБ; інформування населення про стан ПТБ; навчання діям у разі
виникнення НС [234, с. 3].
Ефективна реалізація завдань у сфері запобігання НС природнотехногенного характеру вимагає створення дієвої системи прогнозування і
моніторингу ризиків. При цьому моніторинг повинен передбачати не лише
відстеження певних ситуації чи процесів, а й оцінку впливу на суспільні
відносини прийнятих управлінських рішень, правових актів [55, с. 346-347].
Дослідження проблематики забезпечення ПТБ має ґрунтуватися на
розумінні

моніторингу

як

техносферо-антропогенних

перманентного
процесів

задля

супроводу

природних

своєчасного

та

виявлення

потенційних та реальних загроз.
Іншою важливою функцією є прогнозування, саме завдячуючи
реалізації якої можна вести мову про наукову обґрунтованість та
перспективність публічно-правового регулювання відносин в цілому та
формулювати пропозиції щодо здійснення певного виду діяльності,
необхідного для успішного виконання інших адміністративно-правових
функцій [100, с. 150-151].
Як бачимо, простежується органічний та нерозривний зв’язок цих двох
надзвичайно важливих функцій: прогнозування дозволяє передбачити та

118

оцінити ризики, а моніторинг – створити для цього відповідне інформаційноаналітичне підгрунтя.
Не можна залишити поза увагою такий напрям функції запобігання НС,
як державний нагляд і контроль з питань ПТБ.
Слушною є думка професора В. Б. Авер’янова, що поняття нагляду є
похідним від контролю і має свої характерні ознаки, серед яких слід
виділити,

передусім:

перевірку

дотримання

спеціальних

правил,

встановлених щодо об’єктів, які перебувають під наглядом; організаційну
непідпорядкованість даних об’єктів органам, що здійснюють нагляд;
застосування органами, які здійснюють нагляд, визначених законом заходів
відповідальності за допущені правопорушення [55, с. 346].
ДСНС України як центральний орган виконавчої влади, спеціально
уповноважений на вирішення завдань у сфері захисту населення і територій
від НС, організовує та здійснює нагляд і контроль у дорученій сфері у
взаємодії з центральними органами виконавчої влади, уповноваженими на
проведення державного нагляду за додержанням вимог щодо промислової,
ядерної, радіаційної, екологічної та інших видів безпеки, коли нехтування
спеціальними правилами і нормами може призвести до виникнення НС.
Головною

засадою

контролю

в

адміністративно-правовому

регулюванні у сфері захисту населення і територій від НС є аналіз та
порівняння фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені
перед органами, що входять до ЄДС НС, відхиленнями у виконанні
поставлених завдань та причинами цих відхилень, а також оцінкою
діяльності й доцільності саме такого шляху. Наприклад, у складі МНС
України існує відділ контрольно-ревізійної роботи та забезпечення діяльності
підрозділів фінансового контролю, метою діяльності якого є забезпечення
впевненості керівництва органу в тому, що досягнення в діяльності органу
має належний рівень економії, ефективності та результативності відповідно
до завдань органу державного сектора; належного захисту активів від втрат
та ін.
Упродовж останніх років у країнах, що розвиваються, повсюдно
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впроваджується інший вид контролю – аудит адміністративної діяльності
(performance auditing). Його сутність полягає в тому, що «формальна
законність та бухгалтерська точність є не кінцевою метою, а лише початком
контролю», а дослідженню підлягають економічність, ефективність та
результативність адміністративної діяльності [119, с. 5-10].
Отже, контроль як діяльність є і самостійною (загальною) функцією, і,
водночас,

невідривною

складовою

частиною

об’єктової

функції

–

запобігання НС. Контроль не може бути ізольованим, оскільки контролювати
можна лише те, що існує та має матеріальну форму. Унаслідок цього
утворюється

стійка

система

функцій

адміністративно-правового

регулювання.
Роботи із запобігання НС є складними й багатогранними. Кожний
напрям цих робіт може бути представлений комплексом певних заходів.
Основою формування загальнодержавної й територіальної систем
захисних заходів і диференційованого підходу до організації захисту
населення і територій є зонування території країни за видами і ступенем
можливої небезпеки для населення. Стосовно виділених зон розробляються
типові варіанти захисту населення й персоналу об’єктів економіки для
районів з подібними умовами, здійснюються заходи щодо завчасної
підготовки до дій органів управління і сил для реагування на НС
техногенного та природного характеру.
Пріоритетне значення для ефективного захисту населення мають
превентивні заходи, що знижують людські втрати й матеріальний збиток у
разі виникнення НС.
Зарубіжний досвід і вітчизняна практика свідчать, що кошти, вкладені
у проекти щодо запобігання НС, є набагато меншими порівняно з можливим
збитком від аварій, катастроф і стихійних лих [234, с. 19-21].
Друга об’єктова функція – зменшення масштабів НС. Вона відображає
усвідомлення неможливості запобігання всім НС і необхідності здійснювати
спеціальні попереджувальні й оперативні заходи, спрямовані на мінімізацію
ймовірних втрат. Діяльність щодо її виконання також має профілактичний
характер.
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Перша й друга об’єктові функції є взаємозалежними, але із системної
точки зору – різними, оскільки мають різні цілі й загалом реалізуються
різними наборами заходів в інтересах обох функцій. Робота зі здійснення
двох функцій може проводитися одночасно.
Заходи, спрямовані на зниження можливих втрат і зменшення
масштабів НС, є досить численними. Основні з них такі:
– будівництво й використання захисних споруд різного призначення;
– підвищення міцності та сталості важливіших елементів об’єктів,
удосконалення технологічних процесів;
– створення і використання систем оповіщення населення й органів
управління;
– нагромадження на всіх рівнях і своєчасне цільове використання
резервів фінансових і матеріальних ресурсів на випадок НС;
– охорона праці й дотримання техніки безпеки, підтримка в готовності
сховищ й укриттів, санітарно-епідемічні й ветеринарно-протиепізоотичні
заходи;
– завчасна евакуація населення з небезпечних районів, навчання
населення й утримання в готовності органів управління і сил до ліквідації
наслідків НС [234, с. 19-21].
У справі виконання вищерозглянутих функцій важливу роль відіграють
загальнодержавні, функціональні й територіальні заходи організаційноекономічного

характеру.

Вони

дозволяють

підвищити

економічну

відповідальність власників і керівників організацій, що мають у своєму
складі потенційно небезпечні об’єкти, стимулювати роботу щодо зниження
ризику виникнення НС. Адміністративно-правове регулювання у сфері
захисту населення і територій від НС, на наш погляд, може здійснюватись
також за допомогою податкового механізму й пільгового кредитування,
перерозподілу ризиків шляхом страхування й перестрахування.
У межах техногенної сфери до таких заходів може належати
декларування

промислової

безпеки

об’єктів

підвищеної

небезпеки.
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Декларацію розробляє власник об’єкта підвищеної небезпеки з метою
інформування наглядових органів, місцевих органів виконавчої влади, а
також місцевого самоврядування для інформування про проведену роботу.
Як вважає Г. В. Рева, цим підвищується відповідальність керівників
організацій, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, у частині
безпеки та інформованості про це наглядових органів й органів місцевого
самоврядування [234, с. 18].
Як свідчить досвід ліквідації НС, для суспільства набагато важливішим
є попередити НС або істотно зменшити її масштаби у разі виникнення. Це
надто важливо і в економічному, і в соціальному плані.
Необхідність виконання третьої об’єктової функції – ліквідації
наслідків НС – визначено тим, що, незважаючи на заходи стосовно зниження
можливих втрат і збитків, НС, які виникають, завжди будуть мати певні
масштаби й супроводжуватися негативними наслідками, які необхідно
усувати.
Ліквідація НС техногенного та природного характеру – це проведення
комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні
роботи, що здійснюються у разі виникнення НС техногенного та природного
характеру і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування
життя і збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зон НС
техногенного й природного характеру [234, с. 18-21].
Ліквідація НС, відповідно до визначення, вимагає проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, під час яких ліквідуються НС, а
також обумовлені ними наслідки (вторинні фактори – пожежі, вибухи,
затоплення тощо). Довгострокові наслідки НС усуваються поза межами
аварійно-рятувальних робіт під час проведення заходів щодо відновлення й
соціально-економічного розвитку постраждалих територій.
Успіх аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах НС
досягається завчасною підготовкою органів управління, сил і засобів системи
цивільного захисту, насамперед МНС України, до дій у разі загрози і
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виникнення, завчасним вивченням особливостей можливих дій; екстреним
реагуванням на виникнення НС; безперервним твердим і сталим управлінням
роботами, прийняттям оптимального рішення і послідовним упровадженням
його в життя, підтриманням сталої взаємодії сил; безперервним веденням
робіт до їх повного завершення із застосування сучасних технологій, які
забезпечують найбільш повне використанням можливостей сил і засобів;
неухильним виконанням вимог установлених режимів робіт та правил
безпеки; організацією безперервного забезпечення робіт і життєзабезпечення
потерпілого населення і рятувальників [234, с. 4].
Успіх ліквідації наслідків НС значною мірою залежить від організації
та координації дій органів ЄДС НС і сил, ефективності проведення аварійнорятувальних робіт.
В основі організації цих робіт лежать завчасно розроблені на основі
оцінки ризику виникнення НС для відповідних територій, прогнозування
варіантів можливої обстановки, аналізу можливих рішень на виконання робіт
на всіх рівнях плани дій із запобігання та ліквідації наслідків НС.
Управління ліквідацією наслідків НС організується з єдиного центру на
основі принципу централізації і здійснюється в інтересах вирішення
головного завдання – ліквідації наслідків НС у найкоротший термін і з
мінімальним збитком.
Ліквідація наслідків НС за необхідними зусиллями, витратами,
обсягами робіт у загальному сенсі посідає головне місце в діяльності органів
управління і сил ЄДС НС. Це обумовлено тим, що, незважаючи на пріоритет
робіт із запобігання НС, рівень загроз виникнення НС залишається дуже
високим, а за численними показниками спостерігається його зростання.
В юридичних загальнотеоретичних дослідженнях, по суті, немає праць,
у яких би розглядалося становлення нової функції, пов’язаної з необхідністю
діяльності держави в екстремальних ситуаціях. Водночас виникає нагальна
необхідність виділення як самостійної функції держави із запобігання та
подолання аварій і катастроф.
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Таким чином, метою створення і функціонування ЄДС НС є заходи,
спрямовані на запобігання, ліквідацію та зменшення масштабів наслідків НС
техногенного й природного характеру, що віддзеркалено в загальних
принципах її побудови. Принципи закріплюють закономірності розвитку і
визначають

механізм

адміністративно-правового

регулювання

захисту

населення і територій від НС техногенного та природного характеру.
Отже, в Україні створено ефективну систему адміністративноправового регулювання захисту населення і територій від НС техногенного
та природного характеру, яка дозволяє вирішувати поставлені завдання.
Підґрунтям цієї системи є визначене коло як загальних, так і спеціальних
функцій і принципів адміністративно-правового регулювання сферою
захисту населення і територій від НС, тобто політика держави щодо
створення ЄДС НС є об’єктивно виправданою і необхідною, але, як і в
кожній нині діючій системі, тут існують недоліки [291, с. 97-100].
Проведений у цьому підрозділі аналіз завдань, функцій та принципів
правового регулювання забезпечення ПТБ має стати доктринальним
підґрунтям для подальшого вивчення питань правового статусу суб’єктів, які
у складі сектору безпеки беруть участь у реалізації функції цивільного
захисту, сприятимуть виявленню існуючих недоліків в організації та
правовому регулюванні їх діяльності.

2.2. Загальна характеристика суб’єктів забезпечення природнотехногенної безпеки, їх місце в системі цивільного захисту
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
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забезпечення національної безпеки.
Як зазначають В. А. Ліпкан, Р. Ф. Ідрісов, А. Г. Чубенко та інші
дослідники, провідну роль у забезпеченні національної безпеки відіграють,
звичайно, держава та її органи. Зокрема, Р. Ф. Ідрісов констатує, що
центральна роль держави в забезпеченні національної безпеки є цілком
очевидною, оскільки, не забезпечивши безпеки держави, неможливо
забезпечити
безпосередній

національну
участі

безпеку

країни

конкретних громадян,

громадянського суспільства

[78].

Віддаючи

належне

громадських організацій,

і підсистеми недержавного

забезпечення

національної безпеки загалом, В. А. Ліпкан зауважує, що провідну роль у
механізмі забезпечення національної безпеки має відігравати держава [108, с.
39-41]. Зауважимо, що події останніх років в Україні суттєво змінили
уявлення про роль недержавних суб’єктів забезпечення національної
безпеки. У цьому контексті варто згадати волонтерську підтримку діяльності
військових сил та правоохоронних органів в умовах АТО, формування
добровольчих батальйонів, активну громадянську позицію значної частини
населення нашої держави та етнічних українців, які проживають у багатьох
країнах світу. Особливого значення набуває контроль суспільства за
інститутами забезпечення національної безпеки. Так, у Національній
стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента України від
25 серпня 2015 р., наголошується, що в умовах тимчасової окупації частини
території України та військової агресії Російської Федерації в окремих
районах Донецької і Луганської областей поряд із першочерговими
завданнями щодо зміцнення національної безпеки, подолання економічної
кризи, реформування державного управління тощо, забезпечення прав і
свобод людини залишається головним обов’язком держави та має визначати
зміст і спрямованість діяльності держави в усіх її зусиллях. У кризовій
ситуації ризики непропорційного обмеження прав і свобод людини
зростають, що потребує особливого контролю з боку суспільства [202].
Водночас, незважаючи на зростання ролі недержавного чинника
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забезпечення національної безпеки, провідна роль держави у цьому процесі
має зберігатися. Адже лише держава має монопольне право на застосування
найважливішого інструменту забезпечення національної безпеки – примусу.
На думку В. А. Ліпкана, вирішальною особливістю, яка викристалізовує
зміст безпеки з адміністративно-правових позицій, є те, що однією із сторін
виступає носій юридично-владних повноважень щодо інших суб’єктів, якими
його наділяють адміністративні норми. Таким суб’єктом є суб’єкти
забезпечення національної безпеки. Адміністративно-правові відносини
формуються під час здійснення цими суб’єктами своїх владно-розпорядчих
функцій [108, с. 96-97].
Тому

ефективним

механізмом

забезпечення

цілісності

особи,

суспільства і держави як єдиного організму є державне управління
національною безпекою. Незважаючи на пріоритет та цінність інтересів
конкретної особи, будь-яка розвинена країна світу будує власну систему
через примат державного управління. Це не означає фактичного виключення
конкретних громадян і громадських організацій з процесу забезпечення
національної безпеки [108, с. 39-41]. Важливим елементом системи
державного управління національною безпекою виступає управління у сфері
ПТБ.
Для системи управління ПТБ характерними є ті самі проблеми, що й
для системи управління національною безпекою загалом. Це обумовлено
декількома

чинниками:

дублюванням

повноважень

суб’єктів

сил

забезпечення національної безпеки; неадекватністю організаційної структури
управління національною безпекою пріоритетним національним інтересам;
невідповідністю функцій та завдань суб’єктів сил забезпечення національної
безпеки загрозам і небезпекам, а також завданням забезпечення національної
безпеки; неадекватністю зосередження уваги на управлінні національною
безпекою в найбільш важливих сферах життєдіяльності прагненням і
можливостям щодо їх втілення в життя; відсутністю чіткого механізму
прийняття, виконання, контролю та нагляду за виконанням рішень у сфері
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національної безпеки; нерозробленістю питань спільних дій цих органів у
випадку небезпеки національній безпеці, локального збройного конфлікту
(конфлікту

малої інтенсивності), війни, акту агресії, широкомасштабних

актів тероризму або інших екстремістських дій; слабкими горизонтальними
зв’язками між відомствами, які беруть участь у процесі забезпечення
національної безпеки [109, с. 42-44].
Крім того, на сучасному етапі в теорії державного управління відсутнє
навіть

чітке

тлумачення

понять

«державне

управління

природно-

техногенною безпекою» та «державне регулювання у сфері природнотехногенної безпеки». Під державним управлінням ПТБ у широкому
розумінні І. М. Шпильовий пропонує розглядати діяльність органів й установ
усіх гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) з вироблення
та здійснення організуючих, регулюючих і координуючих впливів на
природно-техногенну безпеку суспільства. У вузькому розумінні державне
управління ПТБ можна охарактеризувати як організуючу і творчу діяльність
органів

виконавчої

влади,

що

здійснюють

керівництво

державно-

політичними, господарськими і соціальними відносинами у сфері ПТБ.
Обидва підходи мають право на існування. Так, широке тлумачення
державного управління ПТБ прийнятне в разі здійснення аналізу в цілому
системи державного управління ПТБ, виявлення його окремих складових
(підсистем), тоді як у вузькому тлумаченні акцентується на органах
виконавчої влади, що справляють управлінський вплив у сфері ПТБ [315, с.
7-9].
Таким чином, як зауважує І. М. Шпильовий, державне управління ПТБ
– це вид діяльності держави, змістом якої є здійснення управлінського
організуючого впливу на цю сферу шляхом використання повноважень
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через
організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою
захисту населення і територій від НС природного й техногенного характеру,
а також забезпечення реалізації державної політики у сфері ПТБ. Метою
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державного управління ПТБ є створення умов для стійкого стану
життєдіяльності

суспільства,

функціонування

самовідтворення

навколишнього

середовища.

його

техносфери,

Водночас

державне

регулювання у сфері ПТБ є сукупністю методів державного управління, які
передбачають систему заходів законодавчого, виконавчого і контрольного
характеру, що здійснюються державними органами у сфері ПТБ з метою
запобігання надзвичайним ситуаціям та пом’якшення їх негативних наслідків
[315, с. 7-9].
Визнаючи вагомий науковий внесок згаданих вище дослідників у
вирішення

питання

теоретичного

упорядкування

відносин

у

сфері

державного управління ПТБ, зазначимо, що у сучасних умовах має йтися не
про державне управління у сфері ПТБ та цивільного захисту, а про публічне
управління в цій сфері.
Публічне управління наразі розглядається як діяльність, спрямована на
пошук

найкращого

способу

використання

ресурсів

для

досягнення

пріоритетних цілей державної політики [338]. Глосарій Програми розвитку
ООН визначає публічне управління як галузь практики й теорії, що є
ключовою для публічного адміністрування та зосереджена на внутрішній
діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких управлінських
питань, як контроль, керівництво, планування, організаційне забезпечення,
забезпечення інформаційними технологіями, управління персоналом та
оцінка ефективності [42].
Публічне управління включає, зокрема, ту діяльність, яка забезпечує
ефективне функціонування всієї системи органів державної влади та органів
місцевого

самоврядування

і

передбачає

широке

залучення

різних

зацікавлених сторін до розроблення та реалізації державної політики [131].
Усі ці зміни зобов’язують нас досліджувати процес трансформації
державного

управління

в

сучасні

моделі

соціального

регулювання,

ураховуючи нові реалії. У зв’язку з цим, співвідносячи поняття «державне
управління»,

«публічне

адміністрування»,

«публічне

управління»,
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зауважимо, що сьогодні розуміння сутності державного управління деякими
українськими вченими є досить наближеним до розуміння сутності
публічного

управління.

Дуже

часто

два

різних терміни

–

«public

administration» (публічне адміністрування) та «public management» (публічне
управління) – перекладаються з англійської мови на українську як «державне
управління». Попри це, як наголошує М. А. Міненко, відповідно до
рекомендацій більшості словників і визначень теоретиків у сфері управління
та

аналізу

управління»,

змісту

понять

можна

«публічне

стверджувати,

адміністрування»
що

українським

й

«публічне

відповідником

англійського терміна «public management» буде «публічне управління»
(«публічний менеджмент»). При цьому термін «державне управління» не є
точним відповідником терміна «публічне управління» та за своїм значенням
є ближчим до терміна «публічне адміністрування». Незмінним залишається і
те, що ключовим аспектом державного управління є держава, водночас як
ключовим аспектом публічного управління є народ [131].
Важко не погодитися з тим, що New Public Management має
розглядатися як сучасна модель державного управління, заснована на
запозиченні методів корпоративного управління, поширених у бізнесі та
некомерційному секторі, орієнтована на підвищення гнучкості прийняття
рішень у державному апараті, зменшення його ієрархічності, делегування
повноважень та налагодження каналів зворотнього зв’язку між державою та
громадянами [182]. Усе це безпосередньо стосується сфери забезпечення
ПТБ (і національної безпеки загалом). Ознаками цього є активне залучення
діючих та колишніх волонтерів до управлінської діяльності в секторі безпеки
й оборони, призначення їх на керівні посади в Міністерстві оборони, МВС,
ДСНС та інших органах. Без запровадження нової філософії управління в
секторі

безпеки

й

оборони

підвищення

його

ефективності

та

результативності видається сумнівним. Передусім, це стосується питань
фінансового та матеріально-ресурсного забезпечення, організації ефективних
комунікацій, інформаційної безпеки, протидії корупції, дебюрократизації.

129

Наявна в Україні система забезпечення національної безпеки загалом
та ПТБ зокрема до недавнього часу в цілому відповідала вимогам, які
поставали у безпековій сфері перед державою та суспільством. Однак істотне
розширення спектра викликів і загроз висуває нові вимоги до системи
забезпечення національної безпеки України і потребує її вдосконалення
[226]. У 2014 році перед нашою державою постали виклики, які донині не
розглядалися навіть як потенційні загрози. Тимчасова втрата територій,
поширення

сепаратизму

та

екстремізму,

реальна

загроза

початку

широкомасштабних військових дій, зростання ризиків вчинення актів
техногенного, у тому числі ядерного, тероризму – усі ці фактори зумовлюють
потребу проведення швидких реформ у секторі безпеки та оборони,
вимагають зміни самої парадигми цивільного захисту населення і територій
від НС різної генези [155, с. 64-70].
Характерними

рисами

сучасної

вітчизняної

моделі

публічного

управління у сфері захисту населення і територій в умовах НС залишаються
незадовільна координація взаємодії суб’єктів забезпечення національної
безпеки, відсутність чіткого розподілу повноважень органів публічної
адміністрації, низький рівень оперативності відповідних служб, а також
неналежний рівень фінансового й матеріально-ресурсного забезпечення
[151]. Так, Воєнна доктрина України 2015 р. констатує, що невідповідність
сучасним викликам сил цивільного захисту та їх технічного оснащення
негативно впливає на спроможність України щодо адекватного реагування на
виклики та ризики воєнній безпеці [223].
Тому підвищення ефективності організації заходів забезпечення
природно-техногенної та соціально-політичної безпеки в умовах НС є
важливою науково-практичною проблемою, актуальність якої, враховуючи
зростання негативних тенденцій у цій сфері, постійно збільшується.
Відповідно, перед наукою постає завдання виявлення основних факторів
впливу на ефективність організації та правового регулювання забезпечення
безпеки в умовах НС, визначення комплексу проблем, що обумовлюють
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недостатню ефективність діяльності в цій сфері, дослідження повноважень
суб’єктів забезпечення природно-техногенної та громадської безпеки,
розроблення рекомендацій щодо оптимізації механізму їх взаємодії [155,
с. 64-70].
На доктринальному рівні достатньо ґрунтовно досліджено ознаки
механізму публічного управління у сфері НС, до яких відносять: систему;
засоби, інструменти та важелі [9]; державне управління цивільним захистом
[9; 48, с. 23-25]; законодавче регулювання; фінансові можливості органів
публічного адміністрування щодо забезпечення ЦЗ; виявлення, запобігання
та припинення загроз [48, с. 23-25].
Заслуговує на увагу позиція О. А. Мельниченка, який провів
комплексний аналіз змісту складових механізму державного управління НС
[124].
Так, першим елементом зазначеного механізму він вважає суб’єктів
регуляторного випливу: Верховну Раду України, Президента України,
Кабінет Міністрів України; РНБО

України; ДСНС

України [124].

Відповідно, як об’єкти такого впливу, на його думку, виступають підрозділи
ДСНС України, місцеві органи публічної адміністрації, підприємства,
організації і установи, населення, загальна соціальна, економічна, політична
та екологічна ситуація; НС техногенного, природного, соціального чи
військового характеру [124].
Як елементи механізму управління розглядаються також функції та
цілі регуляторного випливу, при цьому як мета розглядається «економічний
та соціальний ефект» [126, с. 56], що знаходить відображення у мінімізації
ризиків і пом’якшенні наслідків НС; забезпеченні гарантованого рівня
безпеки особистості, суспільства та навколишнього природного середовища
в межах показників прийнятного для держави ризику.
Надзвичайно вдалою здається запропонована О. А. Мельниченко як
складова механізму державного управління НС система принципів, до яких
віднесено принципи безумовної, превентивної безпеки та раціональної
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безпеки [13, с. 77-83]; принципи вибору доцільного значення; обов’язковості
інформування; свободи інформації [231]; принцип плати за ризик; права на
безпечне довкілля; максимально можливого використання наявних сил і
засобів [240, с. 41-47]; принцип добровільності [13, с. 77-84]; принципи
прийнятного ризику [231; 281, с. 256-262]; принципи системності;
ефективності; сумісності та уніфікації; відкритості; модульності сил та
засобів; єдності структур; концептуальної узгодженості і несуперечливості;
синергетичності; комплексності [281, с. 256-262].
Як методи та засоби регуляторного випливу запропоновано розглядати
адміністративні (паспортизація потенційно небезпечних об’єктів і територій
на основі розроблених градацій; ліцензування; застосування адміністративної
відповідальності та заходів адміністративного припинення; стандартизація;
реєстрація; контрольно-наглядова діяльність тощо), економічні (програмноцільове бюджетування, державне замовлення та державний кредит, пільгові
режими, фінансові санкції, страхування, дотації тощо), законодавчі та
організаційні (впровадження ГІС-технологій, тобто технологій отримання,
обробки, зберігання і розповсюдження інформації, які діють на засадах
взаємозв’язку

семантичних

даних

про

об’єкти

з

їх

просторовими

характеристиками [41], задля забезпечення моніторингу та прогнозування
НС; підготовка персоналу аварійно-рятувальних служб тощо) [124].
З урахуванням тематики нашого дослідження головну увагу приділимо
аналізу питань упорядкування діяльності суб’єктів забезпечення ПТБ та
цивільного захисту. Аналізуючи діяльність та правовий статус суб’єктів, які
забезпечують ПТБ та цивільний захист, слід пам’ятати, що публічне
управління в умовах НС є складовою публічного управління у сфері
забезпечення національної безпеки у зв’язку з тим, що проблеми, які
породжують НС різного характеру, становлять безпосередню загрозу для
безпеки особи, суспільства та держави. Відповідно до цього погляду, який у
наукових джерелах поділяють В. Т. Білоус, Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник [143],
необхідно

розглядати

організаційно-управлінські

та

правові

аспекти
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запобігання і ліквідації НС та забезпечення цивільного захисту як одну з
проблем забезпечення національної безпеки.
Метою діяльності сектору безпеки України є створення ефективної
системи забезпечення здійснення заходів щодо формування і реалізації
державної політики у сферах національної безпеки України, забезпечення
розвитку складових сектору безпеки і оборони України на засадах політики
національної безпеки та в єдиному комплексі, об’єднання їх єдиною
системою стратегічного планування та кризового управління, спрямування
діяльності на формування сприятливого середовища безпеки довкола та
всередині України, створення дієвого механізму вчасного коригування
пріоритетів державної політики безпеки, інтеграції можливостей усіх
складових сектору безпеки і оборони України для врегулювання наявних
криз та нейтралізації загроз [226].
Для створення та підтримання необхідного рівня захищеності об’єктів
критичної інфраструктури законодавчо встановлюються не лише зміст
національної безпеки та її елементи (громадська природна безпека,
техногенна, природна безпека тощо), а й основні напрями діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення безпеки
та попередження фактів виникнення НС різної ґенези, формуються органи,
що спеціально створені для реалізації напрямів діяльності держави у сфері
попередження НС та забезпечення громадської безпеки в цих умовах,
визначається механізм контролю та нагляду за їх діяльністю [243, с. 27].
Зазначені елементи об’єднуються у відповідну систему, яка в науці отримала
назву «система громадської безпеки». В умовах НС реалізація заходів
забезпечення громадської безпеки здійснюється як напрям цивільного
захисту як функції держави, спрямованої на захист населення, територій,
навколишнього природного середовища та майна від НС шляхом запобігання
таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у
мирний час та в особливий період [151, с. 72-74]. Відповідно, публічне
управління у сфері ПТБ слід розглядати в нерозривному зв’язку з
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управлінням у сфері цивільного захисту.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту,
відповідно до ст. 8 КЦЗУ, здійснюється єдиною державною системою
цивільного захисту, що складається з функціональних і територіальних
підсистем та їх ланок [86]. Діяльність ЄДСЦЗ визначена Положенням про
Єдину державну систему цивільного захисту, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11.
Організаційно ЄДСЦЗ складається з постійно діючих функціональних і
територіальних підсистем.
Функціональні підсистеми ЄДСЦЗ створюють 15 міністерств та інші
центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах суспільного життя.
Положенням «Про Єдину державну систему цивільного захисту» визначено
створення 25 функціональних підсистем (наприклад, у МВС України
передбачено існування функціональної підсистеми забезпечення охорони
громадського порядку та безпеки дорожнього руху єдиної державної системи
запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру) [151].
Територіальні підсистеми складаються з ланок. Ланки територіальних
підсистем створюються в районах Автономної Республіки Крим, районах
областей та міських районах, в обласних центрах, містах обласного і
районного значення.
Керування функціонуванням ЄДСЦЗ, її підсистем і ланок підсистем
покладається на відповідних посадових осіб, зокрема:
– керування ЄДСЦЗ – на Кабінет Міністрів України;
– керування функціональною підсистемою та її ланкою – на керівника
органу, що створив таку підсистему, ланку;
– керування територіальною підсистемою Автономної Республіки
Крим – на Раду міністрів Автономної Республіки Крим (нині ця ланка
ЄДСЦЗ тимчасово не функціонує);
– керування іншими територіальними підсистемами та їх ланками
покладають на посадових осіб, які очолюють органи, що створили такі

134

підсистеми, ланки [203].
У складі ЄДСЦЗ функціонують постійно діючі органи управління
цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту
функціональних і територіальних підсистем.
Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до
повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів
цивільного захисту, є: на державному рівні – Кабінет Міністрів України,
ДСНС, а також центральні органи виконавчої влади, що створюють
функціональні підсистеми, та підрозділи з питань цивільного захисту у
складі їх апаратів; на регіональному рівні – Рада міністрів Автономної
Республіки

Крим,

обласні,

Київська

та

Севастопольська

міські

держадміністрації, підрозділи з питань цивільного захисту, які утворюються
у їх складі, територіальні органи ДСНС; на місцевому рівні – районні,
районні в містах. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи
міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст
обласного значення) рад, підрозділи з питань цивільного захисту, які
утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та сільських рад,
підрозділи територіальних органів ДСНС; на об’єктовому рівні – керівні
органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові
особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються)
такими органами відповідно до законодавства.
Координаційними органами є: на загальнодержавному рівні –
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС; на
регіональному рівні – комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; на
місцевому рівні – комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС
районів, міст, районів у містах, селищ; на об’єктовому рівні – комісії з
питань НС підприємств, установ та організацій. Діяльність зазначених
комісій здійснюється відповідно до положень про них.
Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної НС на
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державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівні в разі потреби
утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків НС, діяльність яких
здійснюється відповідно до положень про такі комісії [203].
Для забезпечення управління в режимі повсякденного функціонування
органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій,
здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування
системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про
обстановку в районах виникнення НС функціонують:
1) на державному рівні: оперативно-чергова служба державного
центру управління в НС ДСНС; оперативно-чергові (чергові, диспетчерські)
служби центральних органів виконавчої влади (у разі їх утворення);
2) на регіональному рівні: оперативно-чергові служби пунктів
управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; оперативночергові служби центрів управління в НС територіальних органів ДСНС;
оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
(у разі їх утворення);
3) на місцевому рівні: чергові служби райдержадміністрацій та
виконавчих

органів

диспетчерські)

служби

міських

рад;

територіальних

оперативно-чергові
органів

центральних

(чергові,
органів

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (у разі їх утворення);
4) на об’єктовому рівні: чергові (диспетчерські) служби підприємств,
установ та організацій (у разі їх утворення).
У разі виникнення НС до роботи центрів управління в НС залучаються
представники заінтересованих органів державної влади [203].
Для

забезпечення

сталого

управління

суб’єктами

забезпечення

цивільного захисту та виконання функцій, передбачених на особливий
період, використовується, відповідно до ст. 72 Кодексу цивільного захисту
України, державна система пунктів управління.
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Для управління ЄДСЦЗ використовуються телекомунікаційна мережа
загального

користування,

телекомунікаційна

мережа

спеціального

призначення та державна система урядового зв’язку.
До складу сил цивільного захисту ЄДСЦЗ входять: оперативнорятувальна

служба

цивільного

захисту;

аварійно-рятувальні

служби;

формування цивільного захисту; спеціалізовані служби цивільного захисту;
пожежно-рятувальні

підрозділи

(частини);

добровільні

формування

цивільного захисту. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту
функціонує в системі ДСНС.
Крім того, функціонують спеціалізовані служби цивільного захисту,
утворені центральними органами виконавчої влади (спеціалізована служба
енергетики

Міненерговугілля,

інженерна

спеціалізована

служба

та

комунально-технічна спеціалізована служба Міністерства регіонального
розвитку, спеціалізована служба матеріального забезпечення Держрезерву,
медична

спеціалізована

служба

Міністерства

охорони

здоров’я,

спеціалізована служба транспортного забезпечення Мінінфраструктури,
спеціалізована служба зв’язку та оповіщення ДСНС (разом з адміністрацією
Держспецзв’язку,

Держкомтелерадіо),

спеціалізована

служба

охорони

громадського порядку МВС, протипожежна спеціалізована служба ДСНС,
технічна спеціалізована служба Мінпромполітики).
До складу сил цивільного захисту функціональних підсистем належать:
спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби; об’єктові аварійнорятувальні служби; об’єктові формування цивільного захисту; галузеві та
об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту; державні пожежнорятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону;
добровільні формування цивільного захисту.
Сили цивільного захисту територіальних підсистем включають у себе:
підрозділи (частини) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
регіональні, комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійнорятувальні служби громадських організацій; об’єктові й територіальні
формування цивільного захисту; територіальні та об’єктові спеціалізовані
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служби цивільного захисту; добровільні формування цивільного захисту
[203].
Отже, головними досягненнями функціонування ЄДСЦЗ можна
вважати такі:
1)

уникнення

дублювання

і

суперечностей,

що

містилися

в

законодавстві у сфері цивільного захисту шляхом прийняття та введення в
дію Кодексу цивільного захисту України;
2) з метою реалізації основних положень Кодексу цивільного захисту
України лише протягом 2013 р. було розроблено, погоджено і підготовлено
до прийняття понад 60 підзаконних нормативно-правових актів. Такої
кількості нормативно-правових актів у сфері однієї галузі органи управління
ЄДСЦЗ ще не опрацьовували. У 2014-2015 рр. практика активної відомчої
нормотворчості зберігалась;
3) статистика виникнення НС в Україні за період з 2010 р. до першої
половини 2014 р. (до початку активних бойових дій на сході України)
свідчила про зменшення загальної кількості НС. На жаль, у другій половині
2014

р.

ситуація

змінилася

принципово,

кількість

масштабних

НС

техногенного та військово-політичного характеру почала збільшуватися
(Додаток В);
4) підвищилась ефективність роботи органів управління ЄДСЦЗ щодо
організації заходів з реагування на НС та управління силами і засобами, що
залучалися до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт. Водночас підвищилась ефективність дій за призначенням сил
цивільного захисту і, насамперед, оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту ДСНС України [139].
Принципово, що реалізація завдань забезпечення безпеки в умовах НС
природно-техногенного

характеру

переважно

здійснюється

в

межах

функціональних підсистем. Сили й засоби МВС, МО, Держспецзвʼязку і СБУ
залучаються до ліквідації НС та їх наслідків у межах, що не суперечать
законодавству.
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Характеризуючи суб’єктів забезпечення природно-техногенної та
громадської безпеки в умовах НС, зазначимо, що в теорії адміністративного
права не існує єдиного погляду щодо визначення їх класифікації. Окремі
автори вважають, що цих суб’єктів слід поділяти на загальних та
спеціальних. Інші науковці обґрунтовують доцільність класифікації субʼєктів
на загальних, спеціальних та спеціалізованих. Треті вважають, що суб’єктів
забезпечення громадської безпеки в НС слід поділяти на загальних, основних
та додаткових. При цьому критерієм класифікації суб’єктів у всіх випадках
виступає характер компетенції [15, с. 42-47].
Так, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони
України «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» від 29 грудня
2012 р. сектор безпеки і оборони України включає профільні і загальної
компетенції органи державної влади (державна складова), які обʼєднані
єдиними цілями, охоплені єдиною системою стратегічного планування та
кризового управління і виконують, відповідно до Конституції України,
завдання щодо захисту національних інтересів у сферах безпеки і оборони від
усіх наявних і потенційних зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз. Ці
органи взаємодіють з недержавними субʼєктами (як складовими інституцій
громадянського суспільства), що можуть залучатися до надання послуг у
сферах безпеки і оборони, зокрема сприяти просуванню національних
інтересів України через вітчизняні та закордонні громадські організації,
інформувати громадянське суспільство про безпекову та оборонну політику
держави, надавати консультативно-дорадчу допомогу, проводити експертні
оцінки тощо.
До профільних органів державної влади України були віднесені органи,
які безпосередньо залучаються до виконання завдань щодо захисту
національних інтересів у безпековій та оборонній сферах, зокрема: МО,
МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонна служба,
Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального
звʼязку та захисту інформації, Управління державної охорони, Державна
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пенітенціарна служба. Водночас у Стратегічному оборонному бюлетені
України серед профільних органів сфери безпеки не згадувалась ДСНС, що
безпосередньо реалізує таку важливу функцію держави, як цивільний захист
(раніше вживався термін «цивільна оборона»), що є невідʼємною складовою
забезпечення національної безпеки. Про існування цієї проблеми йшлося в
наших публікаціях [151, с. 73-75]. Маємо наголосити, що нормативне
закріплення статусу ДСНС як елементу сектору безпеки і оборони відбулося
лише у березні 2016 року, після прийняття Концепції розвитку сектору
безпеки і оборони України [229].
До органів загальної компетенції у сфері безпеки та оборони України
належать органи, які в межах своїх повноважень беруть або можуть брати
участь у виконанні завдань щодо захисту національних інтересів у безпековій
та оборонній сферах, зокрема: Міністерство закордонних справ, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство
інфраструктури,

Міністерство охорони здоровʼя,

Державне

агентство

резерву, Державна архівна служба тощо [226].
У новому Стратегічному оборонному бюлетені, затвердженому Указом
Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016, акцент зроблено на
шляхах досягнення цілей оборонної реформи, зокрема щодо збільшення
спроможностей сил оборони до рівня, що дасть змогу забезпечити виконання
завдань оборони держави і відновлення її територіальної цілісності, активну
участь у реалізації Спільної безпекової і оборонної політики Європейського
Союзу та активне співробітництво з НАТО з досягненням критеріїв,
необхідних

для

набуття

повноправного

членства

в

Організації

Північноатлантичного договору. Аналіз елементів сектору безпеки і оборони
у чинній редакції Стратегічного оборонного бюлетеня відсутній [227].
Водночас, ці питання врегульовані низкою інших програмних нормативноправових актів у цій сфері, зокрема Стратегією національної безпеки
України, затвердженою Указом Президента від 26 травня 2015 року № 287,
Воєнною доктриною України, затвердженою Указом Президента від 24
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вересня 2015 року № 555, та Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони
України, затвердженою Указом Президента від 14 березня 2016 року № 92.
Відповідно до Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України
складовими сектору безпеки і оборони мають бути визначені: Президент
України; Рада національної безпеки і оборони; Міністерство оборони;
Збройні Сили; Міністерство внутрішніх справ; Національна гвардія;
Національна поліція; Державна прикордонна служба; Державна міграційна
служба; Державна служба з надзвичайних ситуацій; Служба безпеки;
Управління державної охорони; Державна служба спеціального зв’язку та
захисту

інформації;

Державна

спеціальна

служба

транспорту;

координаційний орган з питань розвідувальної діяльності при Президентові
та розвідувальні органи України; Апарат Ради національної безпеки і
оборони; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну військово-промислову політику; інші складові, що
визначені законами України [229].
Сили і засоби, які перебувають у розпорядженні профільних органів
державної влади, розподіляються на сили оборони та сили безпеки.
Відповідно до нової Воєнної доктрини до сил безпеки належать
державні правоохоронні та розвідувальні органи, сили цивільного захисту та
органи загальної компетенції, на які Конституцією та законами України
покладено функції із забезпечення національної безпеки України, а до сил
оборони – Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації України, Державна спеціальна службу транспорту, інші
утворені відповідно до законів України військові формування, а також
правоохоронні та розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання
завдань з оборони держави [223].
Можливі кризові ситуації, які потребуватимуть безпосереднього
застосування складових сектору безпеки і оборони України, можна поділити
залежно від їх характеру на ситуації техногенного характеру, ситуації
природного

характеру,

ситуації

соціального

і

соціально-політичного
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характеру та ситуації воєнного характеру.
Ситуації техногенного характеру – це ситуації, що виникли внаслідок
транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх
загроз, аварій із викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних,
радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та
будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення,
гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо.
Ситуації природного характеру – це ситуації, що виникли внаслідок
небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та
прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, зміни
стану

повітряного

басейну,

інфекційних

захворювань

людей,

сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських
рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери
тощо.
Ситуації соціального і соціально-політичного характеру – це ситуації,
повʼязані з протиправними діями терористичного та антиконституційного
спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний
напад, захоплення і затримання важливих компонентів ядерних обʼєктів і
матеріалів, систем звʼязку й телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж
повітряного чи морського судна); викрадення (спроба викрадення) чи
знищення суден, установлення вибухових пристроїв у громадських місцях;
викрадення зброї; виявлення застарілих боєприпасів тощо.
Ситуації воєнного характеру – це ситуації, повʼязані з наслідками
застосування засобів масового ураження або звичайних засобів ураження,
під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок
руйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів та сховищ
радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухових,
сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та
інженерних комунікацій [151].
Так, відповідно до нової Воєнної доктрини України, під час реалізації
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оборонних заходів органами управління та силами ЄДСЦЗ забезпечується
ліквідація наслідків НС, спричинених застосуванням зброї, та захист
населення і територій від наслідків ведення воєнних дій [223].
Відповідно до визначених сценаріїв планування складові сектору
безпеки і оборони України повинні розвивати оперативні можливості, що
забезпечать ліквідацію силами безпеки із залученням сил оборони наслідків
НС природного і техногенного характеру, катастроф (як на території
держави, так і за її межами) у разі звернення до України за відповідною
допомогою [226]. Водночас при розробленні стратегічних документів у сфері
безпеки і оборони необхідно більше уваги приділяти питанням реалізації
функції цивільного захисту та діяльності спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади в цій сфері.
Але перш ніж детально розглядати питання щодо зміни правового
статусу уповноваженого органу у сфері цивільного захисту та питання
реформування сектору безпеки в контексті актуальної безпекової ситуації,
маємо зосередити нашу увагу на питаннях взаємодії суб’єктів забезпечення
ПТБ та визначити обсяг їх впливу на ситуацію у сфері ПТБ і цивільного
захисту.
Важливе значення для організації забезпечення ПТБ має діяльність
Президента

України,

який

безпосередньо

реалізує

значний

обсяг

повноважень у сфері забезпечення національної безпеки. Адже відповідно до
Конституції саме Президент України забезпечує державну незалежність,
національну безпеку і правонаступництво держави (п. 1 ст. 106); здійснює
керівництво у сферах національної безпеки і оборони держави та очолює
Раду національної безпеки і оборони України (п. 17, 18 ст. 106); приймає у
разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її
місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності
окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з
подальшим затвердженням цих рішень Верховною Радою України (п. 21 ст.
106). Повноваження Президента України у досліджуваній сфері може бути
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класифіковано залежно від об’єкта діяльності на такі групи: забезпечення
державного суверенітету та національної безпеки; забезпечення основних
прав і свобод громадян; керівництво зовнішньополітичною діяльністю;
формування персонального складу органів влади (кадрова) [14, с. 110-113].
Особливого значення набуває діяльність Президента як Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України в умовах АТО та зростання
військово-терористичної загрози. Крім того, зростаюча роль Президента у
забезпеченні національної безпеки є важливим елементом конституційної
реформи 2015 р.
Відповідно, іншим важливим суб’єктом управління у сфері ПТБ та
цивільного захисту, діяльність якого повинна розглядатися в нерозривному
зв’язку з інститутом Президента, виступає Рада національної безпеки і
оборони України, яка вносить пропозиції Президентові України щодо
реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері

національної

безпеки і оборони; координує та здійснює контроль за діяльністю органів
виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в мирний час, в
умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових
ситуацій, що загрожують національній безпеці України [221].
Відповідно до функцій, визначених Конституцією України та Законом
«Про Раду національної безпеки і оборони України», РНБО України:
1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно
до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України,
Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і
оборони, та подає пропозиції Президентові України, приймає рішення щодо:
визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних
підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони в
політичній,

економічній,

соціальній,

воєнній,

науково-технологічній,

екологічній, інформаційній та інших сферах; проектів державних програм,
доктрин, законів України, указів Президента України, директив Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України, міжнародних договорів, інших
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нормативних актів та документів з питань національної безпеки і оборони;
удосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації
оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у цій
сфері; проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях,
пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України;
матеріального,

фінансового,

кадрового,

організаційного

та

іншого

забезпечення виконання заходів з питань національної безпеки і оборони;
заходів

політичного,

технологічного,

економічного,

екологічного,

соціального,

інформаційного

воєнного,

науково-

іншого

характеру

та

відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз національним
інтересам України; питань оголошення стану війни, загальної або часткової
мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих
її місцевостях, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України
зонами

надзвичайної

екологічної

ситуації;

невідкладних

заходів

із

розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці
України, та з деяких інших питань;
2) координує виконання прийнятих РНБО України рішень, введених в
дію указами Президента України, і здійснює поточний контроль діяльності
органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає
Президентові України відповідні висновки та пропозиції;
3) залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів
виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та
організацій усіх форм власності;
4) ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань
національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та
результати перевірок їх виконання;
5) координує і контролює переведення центральних і місцевих органів
виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи
надзвичайного стану;
6) координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування
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в межах наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного
стану;
7) координує та контролює діяльність органів виконавчої влади з
відбиття збройної агресії, організації захисту населення та забезпечення його
життєдіяльності, охорони життя, здоров’я, конституційних прав, свобод і
законних інтересів громадян, підтримання громадського порядку в умовах
воєнного та надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що
загрожують національній безпеці України;
8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади з
протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі
злочинністю з питань національної безпеки і оборони [221].
Згідно із ст. 6 Закону України «Про Раду національної безпеки і
оборони України» визначено персональний склад РНБО України. Так, до
складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять
Прем’єр-міністр, Міністр оборони, Голова Служби безпеки, Міністр
внутрішніх справ, Міністр закордонних справ. Членами Ради національної
безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних
органів виконавчої влади, а також інші особи, визначені Президентом
України.
У наукових джерелах неодноразово висловлювалися пропозиції щодо
необхідності

законодавчого

розширення

постійного

складу

Ради

національної безпеки і оборони України, зокрема шляхом введення посади
керівника уповноваженого органу у сфері цивільного захисту [306, с. 122126]. Зважаючи на те, що у процесі адміністративної реформи МНС України
було реорганізовано в ДСНС, до складу РНБО України може бути включено
за посадою керівника уповноваженого центрального органу виконавчої влади
у сфері цивільного захисту, незважаючи на те, що він не має статусу міністра,
а діяльність ДСНС корегується через МВС (Міністр МВС є учасником РНБО
України за посадою).
Фактично констатуючи, що Україна перебуває у стані війни із
зовнішнім агресором, ми опиняємося в ситуації, коли де-факто в Україні
відбувається війна, а де-юре – АТО. Внаслідок цього було створено Воєнний
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кабінет при Раді національної безпеки і оборони України (Воєнний кабінет
Ради національної безпеки і оборони діє відповідно до «Положення про
Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони», уведеного в дію
рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про додаткові
заходи щодо зміцнення національної безпеки України» від 18 лютого 2015 р.,
та є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України в
особливий період, головними завданнями якого є обговорення пропозицій
щодо застосування сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України
для відбиття збройної агресії проти України; визначення потреб в особовому
складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних,
фінансових, інформаційних та інших ресурсах, а також потреб у військовій
допомозі Україні від іноземних держав і міжнародних організацій;
переведення

національної

економіки

для

функціонування

в

умовах

особливого періоду та прийняття рішень про загальну або часткову
мобілізацію,

демобілізацію),

замість

утворення

повноцінної

Ставки

Верховного Головнокомандувача, що не дозволяє належним чином вирішити
проблему концентрації повноважень та відповідальності, єдиноначальності в
керівництві всіма воєнізованими підрозділами в зоні АТО. При цьому участь
керівника ДСНС у роботі Ставки видається обґрунтованою в умовах
зростання загроз НС комплексного (військово-техногенного, техногеннотерористичного) характеру.
Відповідно до чинного законодавства загальне керівництво єдиною
системою цивільного захисту (та, відповідно, забезпеченням ПТБ) здійснює
Кабінет Міністрів, а Премʼєр-міністр виступає Начальником цивільного
захисту України. Здійснення Кабінетом Міністрів загального керівництва
системою цивільного захисту безпосередньо регламентується Конституцією
України, відповідно до ст. 116 якої уряд здійснює заходи щодо забезпечення
обороноздатності й національної безпеки України, громадського порядку,
боротьби зі злочинністю, розробляє і здійснює загальнодержавні програми
економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку
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України, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів
виконавчої влади (у тому числі МВС, МО та ДСНС, які є провідними
суб’єктами забезпечення громадської безпеки при НС), здійснює інші
повноваження, визначені Конституцією та законами України. У статті 2
Закону «Про Кабінет Міністрів України» серед головних завдань Кабінету
Міністрів визначено здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності
та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі
злочинністю, ліквідації наслідків НС.
Згідно з положеннями ст. 20 Закону «Про Кабінет Міністрів України»
Кабінет Міністрів вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя
і здоровʼя людини та громадянина від протиправних посягань, охорони
власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки,
боротьби зі злочинністю, запобігання і протидії корупції, приймає рішення з
питань ліквідації наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф,
стихійного лиха, організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення
діяльності правоохоронних органів, здійснює заходи щодо зміцнення
національної безпеки України, розробляє та затверджує державні програми з
цих питань, здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту
України,

мобілізаційною

підготовкою

національної

економіки

та

переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану
[217].
Безпосереднє керівництво діяльністю єдиної системи цивільного
захисту покладається на спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади (нині – ДСНС), що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту. Відповідно до ст. 17 Кодексу
цивільного захисту України, цей орган формує проекти планів у сфері
цивільного захисту державного рівня на мирний час та особливий період і
подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України, організовує планування
заходів цивільного захисту центральними та місцевими органами виконавчої
влади;

здійснює

підготовку

органів

управління

функціональних

і
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територіальних підсистем ЄДСЦЗ та їх ланок, оповіщення та інформування
центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення
НС; залучає підрозділи пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних
служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності та координує їх діяльність під час
ліквідації наслідків НС державного і регіонального рівнів, організовує
проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснює контроль за їх
проведенням; забезпечує гасіння пожеж, рятування людей та надання
допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших
деяких видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю
населення чи призводять до завдання матеріальних збитків; здійснює
безпосереднє управління заходами з переведення ЄДСЦЗ з режиму
функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого
періоду; бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави; розгортає
в разі проведення мобілізації спеціальні формування, призначені для
виконання окремих завдань цивільного захисту міст, віднесених до груп
цивільного захисту, та суб’єктів господарювання, віднесених до категорій
цивільного захисту; формує й реалізує заходи державної політики щодо
створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного
захисту, ведення їх обліку; формує та реалізує заходи державної політики у
сфері радіаційного і хімічного захисту, координує та контролює здійснення
заходів щодо захисту населення і територій при виникненні радіаційних
аварій та НС, пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин,
встановлює вимоги для засобів радіаційного і хімічного захисту населення та
аварійно-рятувальних

формувань;

здійснює

прогнозування

спільно

з

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями імовірності
виникнення НС; здійснює реалізацію державної політики стосовно заходів з
евакуації населення, координує діяльність центральних та місцевих органів
виконавчої влади, суб’єктів господарювання з цих питань; забезпечує в
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межах своїх повноважень реалізацію державної політики з питань медичного
та біологічного захисту населення у разі виникнення НС; забезпечує
виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків НС, пов’язаних з
технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної
діяльності під час проведення антитерористичних операцій, проводить
просвітницьку та практично-навчальну роботу з метою підготовки населення
до дій в умовах вчинення терористичного акту; виконує піротехнічні роботи,
пов’язані зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів; затверджує
загальнодержавні правила техногенної та пожежної безпеки, а також вимоги,
інструкції і методики, інші нормативно-правові акти у сфері техногенної та
пожежної безпеки, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ,
організацій; здійснює нормативно-правове регулювання щодо порядку
організації та державного нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки,
дозвільно-реєстраційної

діяльності,

оформлення

матеріалів

про

адміністративні правопорушення, порядку та умов застосування запобіжних
заходів; здійснює міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту;
створює та веде Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів та
здійснює інші повноваження відповідно до Конституції і законів України
[86]. Воєнною доктриною України також передбачено, що ДСНС здійснює
безпосереднє керівництво діяльністю ЄДСЦЗ щодо ліквідації наслідків НС,
викликаних у результаті застосування зброї, та захисту населення і територій
від наслідків ведення воєнних дій [223].
Відповідно

до

Положення

про

ДСНС,

затвердженого

Указом

Президента України від 16 січня 2013 р. № 20/2013, було передбачено, що
координація діяльності ДСНС України як центрального органу виконавчої
влади здійснюється через Міністра оборони України. При цьому рішення
щодо

доцільності

такої

координації

діяльності

ДСНС

України

обґрунтовувалось тим, що до ліквідації наслідків НС щорічно залучалась
техніка і особовий склад МО. На виконання цього Указу Президента України
у ДСНС та Міністерстві оборони було проведено певні організаційні заходи,
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прийнято низку нормативно-правових актів та організовано взаємодію.
Постановою Кабінету Міністрів України «Питання спрямування та
координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій» від 25
квітня 2014 р. № 120 передбачалося, що діяльність ДСНС спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ
(при цьому відповідні зміни до Положення про ДСНС не було внесено).
Остаточне закріплення повноважень Міністра внутрішніх справ щодо
спрямовування і координації діяльності ДСНС відбулося лише після
прийняття нового Положення про ДСНС, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 [204].
Зважаючи на те, що ДСНС України забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту і здійснює безпосереднє
керівництво діяльністю ЄДСЦЗ (як ми зазначали вище, до складу
функціональної підсистеми ЄДСЦЗ входять і МО, і МВС України),
видається не зовсім логічною координація Кабінетом Міністрів України
діяльності ДСНС України як центрального органу виконавчої влади через
інші центральні органи виконавчої влади, діяльність яких у межах
функціонування ЄДСЦЗ, відповідно до вимог законодавства, повинна
координувати ДСНС.
При цьому маємо пам’ятати, 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 і територій від загроз невійськового характеру [226]. 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
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умови

припинення

військових

терористичної загрози

дій

реалізацію

та

зниження

рівня

функції цивільного

військово-

захисту може

здійснювати спеціальне агентство (служба) у складі МВС України [155, с. 6470].
Тому

під

час

подальших реформ

можливо

передати функції

координації забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки саме МВС
України, яке залишається найважливішим елементом єдиної державної
системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного
характеру. Водночас ці перетворення необхідно здійснювати лише після
мінімізації рівня загроз військового-терористичного характеру. Питання
співвідношення змісту цивільної оборони та цивільного захисту й аналізу
проблем розмежування повноважень органів публічного управління у цих
сферах ми розглянемо після аналізу компетенції у сфері забезпечення ПТБ
таких важливих суб’єктів забезпечення національної безпеки, як МО, МВС та
СБ України.
Провідну роль у забезпеченні ПТБ та цивільного захисту відіграє МВС
України, що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МВС є
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах: забезпечення охорони
прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності,
підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських
послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх
виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння
пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних
служб, а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та
еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених
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законодавством категорій мігрантів [205].
МВС України у сфері ПТБ та цивільного захисту, відповідно до
покладених на нього завдань, реалізує такі повноваження:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать

до

його

компетенції,

розробляє

пропозиції

щодо

його

вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету
Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з
питань, що належать до його компетенції;
3) розробляє проекти державних програм з питань забезпечення
публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, безпеки дорожнього руху,
охорони державного кордону, захисту об’єктів і територій на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій, а також з питань міграції;
4) у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у боротьбі
з тероризмом;
5)

організовує

вибухонебезпечних

і

забезпечує

предметів,

виявлення

пристроїв,

що

та

знешкодження

використовуються

в

терористичних цілях;
6) забезпечує охорону ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних

відходів,

інших

джерел

іонізуючого

випромінювання

державної власності, важливих державних об’єктів, об’єктів на комунікаціях,
об’єктів, які підлягають обов’язковій охороні органами внутрішніх справ, і
спеціальних вантажів; дипломатичних представництв, консульських установ
іноземних держав, представництв міжнародних організацій на території
України;
7) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за
додержанням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні
радіаційного забруднення;
8) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та
здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони
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майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф, а також щодо
ліквідації їх наслідків;
9) бере участь у формуванні та забезпеченні наукової і науковотехнічної політики держави у сфері охорони суспільних відносин, пов’язаних
із захистом та охороною прав і свобод людини, забезпеченням публічної
безпеки і порядку, протидії злочинності, безпеки дорожнього руху, а також
охорони державного кордону, цивільного захисту та міграції (імміграції та
еміграції) [205];
10) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Отже, саме органи внутрішніх справ виконують головні функції щодо
забезпечення безпеки особи, у тому числі від загроз природно-техногенного
та військово-терористичного характеру. З цією метою органи внутрішніх
справ забезпечують і реалізують охоронний та захисний напрями правового
впливу. Правова охорона органів внутрішніх справ здійснюється за
допомогою заходів запобігання як в ординарних умовах, так і в НС
здебільшого

техногенно-природного

та

соціально-політичного

некриміногенного характеру, а правовий захист – заходів припинення та
відповідальності (покарання) у тих самих умовах, а також у НС воєнного та
соціально-політичного криміногенного характеру. Реалізація регулятивної
функції права органів внутрішніх справ є допоміжним напрямом діяльності
цих органів, спрямованим на забезпечення їх призначення. Правовідносини
за участю органів внутрішніх справ у НС безпосередньо спрямовані на захист
обʼєктів національної безпеки України, мають тимчасовий характер,
виникають з волі держави та забезпечуються спеціальними правовими
засобами, що мають надзвичайний характер (надзвичайні адміністративноправові режими, спеціальні операції тощо). Правовідносин за участю органів
внутрішніх справ у НС розглядаються як виключна правова форма їх
діяльності з усунення загрози об’єктам
нормалізації обстановки

через

національної безпеки держави і

стійкі зв’язки компетенції цих органів з

правами, обов’язками та відповідальністю інших суб’єктів (працівників цих
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органів, позавідомчих фізичних та юридичних осіб, держави), які (зв’язки)
забезпечені спеціальними правовими засобами, що мають надзвичайний
характер [260].
Фактичне визнання МВС України органом, відповідальним за
розроблення і реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту,
відбувається в межах реформи МВС та перетворення МВС України з
воєнізованого

органу

на

міністерство

європейського

типу,

здатне

забезпечувати громадський порядок та безпеку. У своїх публікаціях ми вже
наголошували, що при такому підході, який підтримує більшість науковців і
політичних діячів, ДСНС має бути підпорядкована Міністру внутрішніх
справ [151]. Водночас, зважаючи на ситуацію, що склалася на сході України,
та в умовах зростання військово-терористичної загрози така позиція
видається помилковою.
Так, відповідно до Стратегії реформування МВС України, до складу
оновленого МВС мають входити різні служби (Національної поліції,
Національної гвардії, прикордонної, міграційної служб, служби з питань НС
та ін.), при цьому головною умовою побудови МВС є фінансова та
організаційно-управлінська самостійність кожного з них (як окремого органу
виконавчої влади), отримана в результаті реформування та розроблення
власної стратегії розвитку.
Міністр МВС України з центральним апаратом виконує роль куратора
та координатора діяльності з правом прямо керувати кожною із служб лише в
надзвичайних випадках. Робочі стосунки та субординація між Міністром
МВС

України

та

керівниками служб

мають такий самий

ступінь

демократичності, як стосунки прем’єр-міністра з міністрами в межах
Кабінету Міністрів України.
Разом з демократичними засадами та самостійним статусом кожної зі
служб у МВС України існують чіткі та зрозумілі правила взаємодії. Такі
правила за необхідності забезпечують злагоджену роботу різних служб для
вирішення проблем на національному рівні (формування нових підрозділів та
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робочих

груп,

використання

відкомандирування
ресурсів),

а

також

персоналу,

послідовність

забезпечують

робочу

дій

та

взаємодію

регіональних (територіальних) представників різних служб в їх повсякденній
діяльності [266].
Зазначені перетворення мають базуватися на теоретично обґрунтованій
та нормативно закріпленій на урядовому рівні концепції, що дасть змогу
здійснювати структурні перетворення системно та послідовно. Неузгоджені
між собою реформи призвели до знищення раніше побудованих механізмів
управління і створення штучних, тимчасових, неефективних, численних і
затратних структур, паралелізму в діяльності різних силових структур,
дисбалансу повноважень і відповідальності між гілками влади [308].
Дослідники констатують, що за часів УРСР загальна чисельність
особового складу МВС становила близько 100 тис. осіб (при тому, що МВС
радянських часів мало значно ширші функції). До його складу належали
підрозділи

пожежної

служби

та

виконання

покарань.

Чисельність

працівників МВС в Україні – понад 300 тис. осіб. З урахуванням персоналу
інших державних структур, що виконують правоохоронні функції (СБУ,
Держприкордонслужба, Податкова міліція, Департамент виконання покарань,
Управління державної охорони, Прокуратура), їх загальна чисельність
наближається до 500 тис. осіб. Водночас чисельність населення з моменту
здобуття незалежності зменшилася з 52 млн до майже 45 млн осіб (ці дані не
враховують тимчасово окуповані території – прим. автора). Отже, на кожних
90 українців припадає один правоохоронець. У країнах Європи нормальним є
співвідношення, коли один поліцейський припадає на 1 000 громадян. Тобто,
на думку окремих аналітиків, за європейськими нормами чисельність
особового складу МВС України не повинна перевищувати 45 тис. осіб [308].
Ми наводимо приклад поширеної в публіцистичних джерелах методики
«розрахунку та аналізу оптимальної кількості поліцейських відповідно до
стандартів ЄС». Існують й інші методики, які використовують державні
органи, вони є більш науково обґрунтованими, але не суттєво відрізняються
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від поширюваної в інтернет-громаді моделі – усі вони орієнтуються на
«європейський стандарт». При цьому «аналітики», як герої відомого
анекдоту, фактично здійснюють розрахунок середньої температури по
лікарні, тобто роблять справу достатньо безглузду, а подекуди навіть
шкідливу. Спробуємо пояснити свою позицію.
Так, у пояснювальній записці до проекту Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України» зазначається, що в Україні
нараховується 357 700 працівників МВС, тобто 780 на 100 тис. населення.
Причому це – не спадок від СРСР. Адже в 1990 р. в радянській міліції
проходило службу 628 139 осіб. Населення СРСР тоді становило 293 млн 47
тис., тобто на 100 тис. населення було 214 міліціонерів. Сьогодні, наприклад,
у Румунії, де населення удвічі менше, ніж в Україні, у поліції служить 52 тис.
осіб, у жандармерії – 18 тис. і в місцевій поліції – 20 тис., тобто всього
90 тис. – учетверо менше, ніж в Україні. Під час реформи поліції в Грузії її
кількість зменшилась із 70 тис. до 16 тис. і тепер становить 355 осіб на 100
тис. населення. За даними ООН (станом на 2010 р.), у сусідніх із нами
країнах,

схожих

з

Україною

за

політико-економічною

ситуацією,

поліцейських удвічі-утричі менше, ніж в Україні: Болгарія – 442, Чехія – 405,
Словенія – 386, Латвія – 370, Угорщина – 335, Литва – 327, Сербія – 280,
Польща – 264, Словаччина – 260, Естонія – 240. У країнах із потужною
організованою злочинністю, напруженою військово-політичною ситуацією,
поширеними випадками актів тероризму тощо кількість поліцейських на 100
тис. населення становить: у США – 233, Бразилії – 282, ПАР – 306, Ізраїлі –
330, Мексиці – 366, Франції – 369, Північній Ірландії – 411, Греції – 452,
Туреччині – 482, Іспанії – 494, Італії – 552, Аргентині – 558. Найменше
поліцейських – у Швеції, Індонезії, Японії, Данії, Канаді, Південній Кореї і
Чилі – 195-200, Норвегії та Фінляндії – 155-160, Індії – 130 і Китаї – 120, Гаїті
– 63 на 100 тис. жителів, а найбільше – у Білорусі та Росії, де зазначений
показник становить, відповідно, 1442 і 976. Загальносвітовий середній
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показник – 300 поліцейських на 100 тис. населення, а за рекомендацією ООН
– 222 [194]. Оцінивши ці показники, ми відразу можемо дійти висновку –
міліції (поліції) в Україні забагато (780 працівників МВС на 100 тис.
населення). При цьому авторів законопроекту абсолютно не хвилює, що вони
порівнюють кількість «працівників МВС» з кількістю поліцейських,
водночас як кількість поліцейських в Україні, за даними Міністра МВС
України А. Авакова, становить приблизно 170 тис, тобто 396 на 100 тис.
населення [58] (у 2016 році штат працівників Нацполіції було зменьшено до
130 тисяч осіб), що цілком відповідає стандартам ООН, тому що останні
рекомендують не просто чисельність поліцейських, а мінімальну чисельність
[337]. Підкреслюємо – мінімальну, згадки про рекомендований максимум
немає взагалі. Тобто зменшення кількості поліцейських в умовах АТО та
зростання військово-терористичної загрози відбувається виходячи з того, що
ми не зовсім коректно трактуємо рекомендації ООН. Крім того, якщо,
наприклад, у США кількість поліцейських становить 256 осіб на 100 тис
населення (дані за 2012 р.) [326], а в Україні – 396, то це, можливо, означає,
що в нашій країні більший апарат правоохоронних органів? Ні, це означає,
що у США функціонує зовсім інша структура поліцейських органів, а багато
функцій, які в Україні виконує поліція, у Сполучених Штатах належать до
компетенції

незалежних

агентств,

не

підпорядкованих

Міністерству

внутрішньої безпеки (аналог нашого МВС) або органів, які хоч і є
підрозділами Міністерства внутрішньої безпеки США, але їх персонал не має
статусу поліцейських або детективів. Отже, у процесі реформ, у тому числі в
системі МВС України, забезпечення ПТБ і цивільного захисту, відбувається
маніпулювання

статистикою,

помилковими

логічними

судженнями,

абсолютно непотрібними намаганнями точно відтворити іноземну модель
функціонування елементів системи безпеки, не враховуючи при цьому
власний досвід і специфічні умови. Адже реформи в секторі безпеки є
необхідними, але такими, які б ґрунтувалися на функціональному аналізі та
програмному підході, тобто їх метою є не скорочення і досягнення кількісних
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показників, а правильно сформульовані цілі та їх реалізація. Не скорочення
або збільшення персоналу є метою реформи МВС та ДСНС, а досягнення
прийнятного рівня безпеки населення, тобто не скорочення персоналу, а
скорочення непотрібних функцій.
Таким чином, повертаємося до аналізу питання доцільності рішення
щодо передачі ДСНС до підпорядкування МВС. Безперечно, залишається
дуже багато аргументів на користь підтримання такої моделі координації
уповноваженого органу у сфері цивільного захисту. Адже МВС виступає
найважливішим

елементом

єдиної

державної системи

запобігання

і

реагування на НС техногенного та природного характеру. Саме служби та
підрозділи МВС беруть участь у розробленні та розробляють, у межах
компетенції, нормативно-правові акти, норми, правила та стандарти з питань
запобігання НС і забезпечення захисту населення, забезпечують готовність
органів управління, сил і засобів функціональної підсистеми охорони
громадського порядку та безпеки дорожнього руху до дій, спрямованих на
запобігання та реагування на НС, у населених пунктах, у яких не
здійснюється цілодобове чергування оперативно-чергових (диспетчерських)
служб органів управління єдиної державної системи запобігання і реагування
на НС, чергові частини органів внутрішніх справ здійснюють оповіщення
населення про виникнення НС та реалізують інші функції у сфері
громадської безпеки й цивільного захисту [301, с. 6].
Крім того, слід пам’ятати про важливу роль, яку відіграє МВС в умовах
введення правового режиму надзвичайного стану, реалізуючи комплекс
організаційних заходів, спрямованих на забезпечення громадського порядку,
громадської безпеки, а також виконання заходів держави щодо забезпечення
правопорядку на окремій, чітко визначеній території [29]. Діяльність органів
внутрішніх

справ

в

умовах

виникнення

НС

охоплює

проведення

організаційних заходів щодо забезпечення громадської безпеки, безпосереднє
забезпечення громадської безпеки в умовах НС з використанням комплексу
заходів, що передбачені законодавством, та сприяння діяльності органів, що
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беруть участь у ліквідації наслідків НС [11, с. 105].
У монографії, підготовленій у співавторстві з А. Г. Чубенко та
Ю. Ю. Азаровим, наголошено, що вагомим аргументом на користь тези про
реальну здатність МВС України забезпечити максимально ефективну
реалізацію повного комплексу завдань під час НС без залучення підрозділів
МО є наявність у його складі Національної гвардії [151].
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну гвардію
України»

Національна

гвардія

є

військовим

формуванням

з

правоохоронними функціями, що входить до системи МВС України і
призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод
і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших
протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення
громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами – із
забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення
терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних
формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та
злочинних організацій.
Національна гвардія України, відповідно до Закону, бере участь у
взаємодії зі Збройними Силами у відсічі збройній агресії проти України та
ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а
також у виконанні завдань територіальної оборони.
Основними функціями Національної гвардії України є, зокрема, захист
конституційного ладу України, цілісності її території від спроб зміни їх
насильницьким шляхом; охорона громадського порядку, забезпечення
захисту та охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів
громадян;

участь

у

забезпеченні

громадської

безпеки

та

охороні

громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів,
демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя
та здоров’я громадян; забезпечення охорони органів державної влади;
охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
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інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих
державних об’єктів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
охорона спеціальних вантажів, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України; охорона дипломатичних представництв, консульських
установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в
Україні; охорона центральних баз матеріально-технічного забезпечення МВС
України; участь у здійсненні заходів, пов’язаних з припиненням збройних
конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також заходів
щодо недопущення масового переходу державного кордону з території
суміжних держав; участь у спеціальних операціях із знешкодження
озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом
воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та
злочинних організацій на території України, а також у заходах, пов’язаних із
припиненням терористичної діяльності; участь у припиненні масових
заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами; участь у
підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо
тяжких НС техногенного чи природного характеру (стихійного лиха,
катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження,
пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю
населення; участь у ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій
на об’єктах, що нею охороняються; участь у здійсненні заходів правового
режиму воєнного стану [218].
Відповідно до законопроекту

«Про

органи внутрішніх справ»

(прийнятий Верховною Радою України, але на нього застосовано право вето
Президента), реформування МВС передбачало зміни у структурі цього
органу та здійснення ним координації діяльності Національної поліції,
Муніципальної поліції (підрозділ подвійного підпорядкування), Національної
гвардії, Державної міграційної служби, ДСНС, Державної прикордонної
служби. На нашу думку, Національну гвардію та Державну прикордонну
службу як воєнізовані формування, що виконують функції, не притаманні
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поліції (передусім

в

умовах АТО

та

гібридної війни),

має

бути

підпорядковано МО України. Адже навіть відповідно до Концепції розвитку
сектору безпеки і оборони України МВС України безпосередньої участі у
бойових діях не бере, але забезпечує виконання покладених на нього завдань
та завдань, що визначені законодавством центральним органам виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх
справ України, а також здійснює воєнно-політичне й адміністративне
керівництво Національною гвардією України. Крім того, забезпечує
виконання заходів територіальної оборони [229].
Також завдання Національної гвардії в сучасних умовах має бути
конкретизовано. Адже в разі, якщо Національна гвардія України діятиме в
підпорядкуванні МВС, вона повинна виконувати завдання, які потребують
підготовки і засобів, відмінних від наявних у поліції (а не так, як нині, коли
до звичайної охорони громадського порядку залучаються як міліцейські
(поліцейські) підрозділи, так і підрозділи Національної гвардії України, які
також залучаються до ведення військових операцій). Прикладом таких
завдань є захист і оборона режимних об’єктів (ГЕС, АЕС, інших об’єктів
критичної інфраструктури), контроль за районами, евакуйованими внаслідок
виникнення можливості природних і техногенних загроз. Відповідно до
Воєнної доктрини України 2015 р. роль Національної гвардії України в
розв’язанні завдань із забезпечення воєнної безпеки України, підготовки її до
збройного захисту полягає в участі в територіальній обороні, захисті
державного кордону та боротьбі з тероризмом, а також з не передбаченими
законом воєнізованими або збройними формуваннями; охороні громадського
порядку та забезпеченні громадської безпеки в зоні конфлікту; охороні та
обороні важливих державних об’єктів, визначених Кабінетом Міністрів
України [223].
Отже, щодо забезпечення безпеки в умовах НС на Національну гвардію
МВС України, відповідно до чинного законодавства, покладаються такі
завдання, як участь у локалізації і блокуванні місць виникнення НС; участь у
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запровадженні заходів, спрямованих на посилення охорони громадського
порядку та ГБ у місцевості, в якій виникла НС; здійснення заходів,
спрямованих на посилення охорони громадського порядку та громадської
безпеки в районах, прилеглих до місць виникнення НС; попередження та
припинення можливих масових заворушень; здійснення заходів щодо
рятування людей та ліквідації наслідків аварій, пожеж, катастроф, стихійних
лих, охорони майна, що залишилось без нагляду [14].
Водночас у сучасному вигляді Національна гвардія фактично виконує
функції внутрішніх військ, що, на нашу думку, є рудиментом радянської
системи. Крім того, в умовах перетворення МВС на цивільне відомство
збереження в його складі частин Національної гвардії України, які мають
важке озброєння і виконують завдання переважно військового характеру,
видається недоцільним. Згадаємо досвід США, в яких Національна гвардія
США (англ. National Guard of the United States) функціонує як військовий і
правоохоронний інститут виконавчої влади Сполучених Штатів, що виконує
завдання із забезпечення національної безпеки США у складі Збройних сил
Сполучених Штатів. Вона існує в кожному штаті і території США та має
подвійне підпорядкування: штату і федеральне. Формування Національної
гвардії підпорядковуються президенту США і губернаторам штатів. На
території штату підрозділами Національної гвардії в частині, що стосується
планування бойової підготовки, набору добровольців, просування по службі
та інших адміністративних питань, керують: генерал-ад’ютант, який
фактично є начальником штабу при губернаторові, та командири з’єднань і
частин Національної гвардії. Однак за рішенням Президента формування
Національної

гвардії

можуть

перепідпорядковуватися

МО

і

використовуватися в інтересах об’єднаного командування збройних сил.
Чисельність

підрозділів

Національної

гвардії

для

кожного

штату

встановлюється федеральним і місцевим законодавством пропорційно до
чисельності

населення.

Фінансування

утримання

цих

формувань

здійснюється за двома лініями: за рахунок федерального бюджету (90% ) і за
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рахунок коштів штатів (10%) [43, с. 25-34].
Національна гвардія США являє собою так званий організований
резерв Збройних сил США (неорганізований (індивідуальний) резерв
складається з осіб, які мають достатню військову виучку, нещодавно
закінчили службу у військах і не потребують додаткової підготовки).
Національна гвардія може бути активована в НС губернатором штату для
виконання різних завдань усередині країни (ліквідація наслідків стихійних
лих, підтримання правопорядку в разі масових заворушень тощо), виконуючи
в таких випадках приблизно ті самі функції, що і внутрішні війська. Також, за
рішенням президента США, для підтримання Армії можуть бути використані
й ВПС США, у тому числі за межами США. Так, Національна гвардія США
брала участь у ліквідації масових заворушень у Лос-Анджелесі в 1992 р. (в
операції брало участь 9975 національних гвардійців), охороні громадського
порядку після терористичної атаки 11 вересня 2001 р., усуненні наслідків
урагану Катріна (у рятувальній операції в зоні лиха брало участь 43 тис.
бійців Національної гвардії США), у війнах США в Іраку й Афганістані,
через останню пройшло понад 300 000 гвардійців. Чисельність Національної
гвардії становила близько 500 000 осіб. Служба в Національній гвардії є
добровільною і поєднується з роботою за основним фахом [324]. 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 військовотерористичної загрози, при цьому можливим є 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 (передусім спільно з поліцією).
Відповідно

до

вищезазначеного,

доцільним

є

закріплення

за

Національною гвардію завдання, яке існує в окремих країнах ЄС, а саме
оперативна оборона території (Operational Defense of Territory) і формування
підрозділів резервістів, що посилить Національну гвардію в разі виникнення
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конфлікту. Це дасть змогу ефективно реагувати в разі виникнення НС як
військового, так і природно-техногенного характеру. На доцільність таких
мін вказують і результати проведеного нами анкетування (Додаток Б). Так, з
числа

опитаних

53,9%

підтримує

пропозицію

щодо

запровадження

подвійного підпорядкування Національної гвардії Міністерству оборони
України та місцевим органам влади (на період ліквідації наслідків НС
природно-техногенного характеру). Проти цієї пропозиції висловилися 46,1%
респондентів. Доцільним розширення практики залучення підрозділів
Національної гвардії до вирішення завдань у сфері забезпечення природнотехногенної безпеки та протидії техногенному тероризму вважає 53,5% з
числа опитаних, 31,2% вважає достатнім існуючий рівень взаємодії, ще
15,3% опитаних вважає, що НГУ не повинна виконувати завдання у сфері
ПТБ.
Ще раз маємо наголосити, що автор протягом багатьох років виступав
прихильником передачі ДСНС у підпорядкування МВС та координації
діяльності у сфері ПТБ та цивільного захисту через це Міністерство. Але наш
погляд на ситуацію суттєво змінився в умовах принципової зміни безпекової
ситуації.

Система

цивільного

захисту,

яку

за

роки

перетворень

переорієнтували на вирішення завдань протидії загрозам невійськового
характеру, виявилася недостатньо ефективною в умовах АТО. А в умовах
повномасштабного військового конфлікту ця система з високою вірогідністю
виявиться нездатною забезпечити адекватне вирішення поставлених завдань.
Аналогічно складною залишається ситуація щодо протидії загрозам
військово-терористичного характеру.
Для того, щоб запропонувати конкретні пропозиції щодо шляхів
підвищення ефективності організації та правового регулювання забезпечення
ПТБ, маємо розглянути питання співвідношення змісту цивільної оборони і
цивільного захисту. Для кращого зрозуміння реальної відмінності цивільної
оборони від цивільного захисту доцільно звернутися до аналізу норм
міжнародного гуманітарного права, які чітко розрізняють діяльність
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військової оборони від ординарної діяльності поліції і сил цивільного захисту
у воєнний час, приділяючи особливу увагу саме поліцейським силам і
функціонерам цивільного захисту під час збройного конфлікту, за умови, що
сторона відповідатиме умовам, які викладено в вищезгаданих нормах таким
чином, щоб виконання цієї діяльності відбувалось під спеціальним
гуманітарним захистом. На відміну від цивільного захисту, цивільну оборону
слід розглядати як компонент (складник) національної оборони, який
доповнює військовий захист населення не тільки під час планування та
організації матеріальних, економічних, моральних чи фінансових ресурсів
нації, які є необхідними для ведення оборонних військових дій, а й у процесі
залучення населення до альтернативних форм захисту своєї країни через
здійснення конкретних гуманітарних заходів. Саме в цьому якраз і полягає
важливість служби цивільного захисту як форми активної громадянської
оборони, що легітимізує себе через конституційний обов’язок захищати
Батьківщину [49]. Не випадково у Концепції розвитку сектору безпеки і
оборони України, затвердженій Указом Президента України від 14 березня
2016 р. № 92/2016, наголошується, що Державна служба України з
надзвичайних ситуацій безпосередньої участі у бойових діях не бере, а
здійснює захист населення і територій від наслідків ведення воєнних дій
[229].
Фундаментальна відмінність між цивільною обороною і цивільним
захистом полягає й у тому, що цивільна оборона – це військова структура,
натомість цивільний захист – це цивільна структура, яка не має нічого
спільного з мілітарною. Відповідно, у країнах ЄС держслужбовці цивільного
захисту не носять військову форму та ще й з військовими званнями. Таке
можливе лише у країнах колишнього СРСР. Цивільний захист, на відміну від
цивільної оборони, має виключно цивільний характер, а її держфункціонери і
волонтери не мають військових звань та військових уніформ. Цивільний
захист за своєю природою є цивільною структурою і наявний, як і цивільна
оборона, в усіх країнах ЄС та світу [298].
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У цьому контексті заслуговує на увагу досвід Італії, в якій цивільний
захист визначено як комплекс (систему) різних оперативних структур, які до
нього належать і діяльність яких сконцентровано на чотирьох головних
функціях:
– прогнозування різних гіпотез ризику;
– запобігання ризикам (конкретні заходи);
– рятівні заходи (допомога постраждалим громадянам від НС, що
пов’язані з природними явищами, діяльністю людини, стихійними лихами
або/та катастрофами та будь-якими іншими діями, які необхідні для
подолання цих НС);
– відновлення нормальних умов життя населення.
Таким чином, цивільний захист в Італії розглядається як національна
система цивільного захисту, що є саме тим інструментом, який забезпечує
населенню захист від будь-якого типу емергентних подій, які можуть завдати
йому шкоди. Саме тому якісна цивільна оборона неможлива без національної
системи цивільного захисту, оскільки саме до компетенції цієї системи
належить прогнозування і запобігання різним ризикам та виконання рятівних
заходів як у мирний час, так і під час збройних конфліктів, з особливим
дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. Крім того, волонтери
національної системи цивільного захисту Італії у воєнний час не змінюють
свою діяльність. Запобіжні заходи і рятівні функції волонтерів національної
системи цивільного захисту Італії навіть під час збройного військового
конфлікту

(окрім

випадків,

якщо

ворог

застосував

хімічну

або

бактеріологічну зброю, або коли йдеться про застосування цієї зброї в
мирний час у межах актів міжнародного тероризму. У таких випадках для
надання порятунку населенню Держдепартамент цивільного захисту Італії
залучає одну з оперативних структур НСЦЗ Італії – волонтерів Військового
Медичного Корпусу Італійського Червоного Хреста, оскільки вони оснащені
спеціальними засобами індивідуального захисту і спеціально підготовані) і
залишаються незмінними. При цьому, однак, слід виключити з цивільного
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захисту всі повсякденні дії держави стосовно до населення в мирний час.
Незмінною під час збройного конфлікту залишається діяльність поліції,
правосуддя та основних комунальних служб [49].
Як наголошують фахівці, щоб уникнути плутанини і концептуального
застосування термінів «цивільна оборона» та «цивільний захист», треба
посилатись на Женевські Конвенції і на міжнародне гуманітарне право. Це
максимально

забезпечить

чітке

розуміння

відмінності

між

двома

наближеними поняттями. Саме в цьому контексті зрозуміло, що цивільна
оборона – це мобілізація населення для захисту себе і території, яку держава
застосовує як технічний захід для надання громадянам захисту. В Україні
такий захід є вкрай необхідним. Влада повинна виховувати в громадян
культуру ЦО та ЦЗ. Стосовно останнього важливо, щоб Україна запозичила
досвід і модель цивільного захисту в Італії, оскільки це вкрай необхідно. В
Україні діє ДСНС, проте це не те, що Україні потрібно. Цивільний захист –
це набагато глибша тема, ніж НС, і навіть більше, ніж просто НС. Але вже
так склалось, що всі попередні уряди України сліпо мавпували державні
структури Росії, тому й не дивно, що в Україні і дотепер є такі структури, як
ДСНС, а не Міністерство цивільного захисту [49].
Стосовно цивільної оборони українська влада мала здійснювати
реформи в мирний час і в тісній координації з військовою обороною, а не
тепер, коли загроза війни з боку РФ проти України стає більш реальною.
Культура цивільної оборони необхідна для того, щоб за необхідності
громадяни були чітко проінформовані й навчені тому, як поводитись у тій чи
іншій ситуації і передусім у разі війни. До виховання культури цивільної
оборони вкрай важливо включати також й альтернативні заходи цивільної
оборони з огляду на те, що в Україні існують певні групи населення, які з
моральних чи релігійних причин не в змозі обороняти країну зі зброєю в
руках, проте можуть виконувати свій конституційний обов’язок щодо
захисту країни в альтернативний (беззбройний та ненасильницький) спосіб
[49].
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Розмежувавши співвідношення змісту цивільної оборони і цивільного
захисту та визначивши компетенцію МВС у сфері цивільного захисту, маємо
розглянути місце в механізмі забезпечення ПТБ та цивільного захисту
Міністерства оборони України. МО як центральний орган виконавчої влади
забезпечує проведення в життя державної політики у сфері оборони,
функціонування,

бойову та

мобілізаційну готовність,

боєздатність

і

підготовку Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій
і завдань [213].
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили України» з’єднання,
військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до закону
можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і
надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення
охорони державного кордону, суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні і континентального шельфу України та їх
правового

оформлення,

протидії

незаконним

перевезенням

зброї

і

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у
відкритому морі, ліквідації НС природного й техногенного характеру,
надання військової допомоги іншим державам, а також брати участь у
міжнародному

військовому

співробітництві,

міжнародних

антитерористичних, антипіратських та інших міжнародних операціях

з

підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів України та в
порядку і на умовах, визначених законодавством України [213].
Статтею 28

Кодексу цивільного захисту України

передбачено

можливість залучення Збройних Сил України, інших військових формувань
та

правоохоронних

органів

спеціального

призначення,

які

утворені

відповідно до законів України, для ліквідації наслідків НС. Умови такого
залучення визначаються згідно з Конституцією України, законами України
«Про правовий режим надзвичайного стану», «Про Збройні Сили України» та
іншими. На нашу думку, положення Кодексу цивільного захисту України
щодо залучення підрозділів МВС, у тому числі Національної гвардії, а також
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Збройних Сил, з огляду на значний обсяг функцій, які вони виконують під
час забезпечення громадської безпеки та громадського порядку при НС, має
бути суттєво деталізовано [151].
Крім того, відповідно до ст. 79 «Проведення аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт» Кодексу, проведення аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС у мирний час та в
особливий період включає, зокрема, ліквідацію або мінімізацію впливу
небезпечних чинників, які виникли внаслідок НС; пошук та рятування
постраждалих, надання їм екстреної медичної допомоги і транспортування до
закладів охорони здоров’я; евакуацію або відселення постраждалих;
забезпечення громадського порядку в зоні НС [86]. Водночас питання
розмежування компетенції у цій сфері між учасниками системи цивільного
захисту не врегульовані.
На жаль, багато інших питань щодо участі підрозділів МО України у
забезпеченні ПТБ законодавством урегульовано недостатньо конкретно та
чітко. Так, недостатньо урегульованими залишаються питання протидії
техногенному тероризму, дії збройних сил в умовах ліквідації наслідків
військово-терористичного нападу на об’єкти критичної інфраструктури та
багато інших питань, які виникають у процесі аналізу операцій в умовах
АТО.
Також у наукових джерелах неодноразово порушувалися питання щодо
доцільності централізації управлінських функцій у сфері забезпечення
безпеки в умовах НС. Так, О. М. Бідей зазначає, що, з урахуванням
багатоплановості проблеми, під час оголошення надзвичайного стану в
Україні до ліквідації НС та забезпечення режиму надзвичайного стану
залучається не одне, а більше міністерств, а також місцеві органи виконавчої
влади та місцевого самоврядування. Це зумовлює необхідність дуже тонкого
і детального правового регулювання їх взаємодії та розмежування
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компетенції. Аналіз Закону України «Про правовий режим надзвичайного
стану» свідчить про необхідність більш докладного законодавчого опису цих
моментів. Також необхідним є введення одноосібного централізованого
управління діяльності зазначених суб’єктів в умовах надзвичайного стану
[29]. На жаль, навіть в умовах АТО ці питання остаточно не вирішено.
Зважаючи на специфіку функцій МВС України та світовий досвід,
можливим є ефективне здійснення ліквідації НС природно-техногенного
характеру під єдиним керівництвом МВС. В організації охорони громадської
безпеки в умовах НС особливого значення набуває взаємодія органів
внутрішніх

справ

з

аварійно-рятувальними

службами

та

іншими

підрозділами служби ЦЗ з метою обміну інформацією, планування та
координації проведення спільних заходів. Крім того, передача оперативнорятувальних та пожежної служб до сфери управління МВС України дає змогу
значно зменшити кількість управлінського персоналу шляхом усунення
значної кількості повноважень та функцій, що дублюються, водночас як в
умовах координації роботи служби НС МО України таке скорочення
неможливе внаслідок відмінностей між функцією оборони та цивільного
захисту [151]. До того ж необхідно відновити діяльність щодо забезпечення
саме цивільної оборони, тобто діяльність, спрямовану на захист населення і
територій від загроз військового характеру та проведення відповідної
мобілізаційної роботи з метою забезпечення реалізації функції захисту
населення і територій в умовах військової агресії.
Від вищого військово-політичного керівництва нашої держави наразі
залежить проведення важливих кроків, спрямованих на забезпечення як
національної безпеки в комплексі, так і ПТБ як її невід’ємної складової.
Зокрема, необхідно вивести Держприкордонслужбу, Національну гвардію та
добровольчі

спецпідрозділи

МВС

із

підпорядкування

МВС

та

підпорядкувати їх МО. Аналогічну реформу необхідно здійснити щодо
ДСНС, а саме частину служби, орієнтовану на вирішення завдань цивільного
захисту щодо загроз невійськового характеру, має бути залишено в
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підпорядкуванні МВС, водночас як у структурі МО необхідно відновити
війська цивільної оборони, орієнтовані на протидію загрозам військового
характеру. Не даремно в новій Воєнній доктрині України акцентовано, що,
ураховуючи 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 і оборони та населення
України готуються до дій в умовах радіаційного, хімічного забруднення та
бактеріологічного зараження, великих пожеж і значних зон затоплення. Крім
того, у Доктрині здійснення заходів щодо територіальної оборони і
цивільного захисту такі основні заходи і дії розглядаються як основа
кризового реагування на воєнні загрози та недопущення ескалації воєнних
конфліктів [223].
Отже, саме у складі МО повинні розвиватися служби, які відповідають,
наприклад, за розмінування в умовах АТО та військових конфліктів. Крім
того, має бути створено підрозділи зі спостереження та управління
техногенними

катастрофами

(радіологічними,

бактеріологічними

чи

хімічними), які мають діяти узгоджено з іншими міністерствами, такими як
Міністерство охорони здоров’я. Необхідно розробити спеціальні спільні
плани (МВС, МО, ДСНС, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство
інфраструктури, Міністерство фінансів) порятунку, у яких має бути
врегульовано практичні аспекти управління роботою лікарень у разі великої
катастрофи, протидії радіологічним, хімічним, ядерним НС, забрудненню,
актам техногенного тероризму, управління запасами і ресурсами тощо.
Як свідчать результати проведеного нами анкетування, майже 61,6%
респондентів підтримує пропозицію щодо передачі окремих функцій у сфері
захисту населення і територій від наслідків НС в умовах проведення
Антитерористичної операції Міністерству оборони України, 8,5% виступає
проти, ще 29,9% опитаних вважають доцільним передачу лише окремих
функцій, пов’язаних із протидією загрозам військового характеру (Додаток
Б).
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Іншим варіантом вирішення завдання щодо підвищення ефективності
управління у сфері забезпечення ПТБ та цивільного захисту є реорганізація
ДСНС

у

Міністерство

цивільного

захисту

України

з

одночасним

розширенням його повноважень у сфері протидії техногенному тероризму. За
будь-якого варіанта керівник уповноваженого органу у сфері цивільного
захисту за посадою має бути постійним членом Ради національної безпеки і
оборони України.
Ще одним спеціальним суб’єктом забезпечення ПТБ та цивільного
захисту може вважатися СБУ як державний правоохоронний орган
спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. До
завдань СБУ належать попередження, виявлення, припинення та розкриття
злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої
злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних
дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам
України.
У сфері ПТБ та цивільного захисту СБУ реалізує функції щодо
сприяння забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх
оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій,
катастроф, епідемій, епізоотій та інших НС, бере участь у розробленні та
здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів,

радіоактивних

відходів,

інших

джерел

іонізуючого

випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску
до особливих робіт [230]. Крім того, надзвичайно важливою є роль
підрозділів СБУ у попередженні терористичних актів, у тому числі на
об’єктах критичної інфраструктури як у зоні АТО, так і на територіях,
прилеглих до зони АТО. Так, лише з початку 2015 р. на Донбасі СБУ
затримала і передала під слідство більш як 600 членів та пособників
незаконних збройних формувань, знешкодила

понад 20 диверсійно-

розвідувальних груп, припинила діяльність 18 агентурних мереж російських
спецслужб, на стадії підготовки попередила майже 20 терористичних актів
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[196].
До додаткових суб’єктів забезпечення ПТБ та цивільного захисту
належать органи, діяльність яких сприяє здійсненню заходів у даній галузі –
Міністерство охорони здоров’я, Міністерство інфраструктури України,
Міністерство фінансів тощо.
Так, аналіз завдань Міністерства охорони здоров’я України у сфері
забезпечення ПТБ та цивільного захисту свідчить про те, що сьогодні цей
орган державної влади є відповідальним за реалізацію заходів у сфері
надання

допомоги

Міністерство

постраждалим

охорони

здоров’я

та

забезпечення

створює

їх

функціональну

реабілітації.
підсистему

медичного, біологічного та психологічного захисту населення в межах єдиної
державної системи цивільного захисту та спеціалізовану медичну службу, на
яку покладено функції медичного забезпечення населення при виникненні
НС. Проте законодавство з цих питань не має системного характеру,
завдання міністерства містяться в нормативно-правових актах різної
юридичної сили, що створює певні складнощі при їх застосуванні. Крім того,
жодний із проаналізованих нормативно-правових актів не містить положень,
що стосуються відповідальності даного міністерства за неефективну роботу
або нереалізацію цих завдань [16, с. 7-15]. Особливого значення набуває
упорядкування відносин за участі Міністерства охорони здоров’я в умовах
АТО та збільшення кількості актів тероризму, у тому числі технологічного.
Крім того, Україна терміново потребує системного документа, що охоплював
би увесь спектр напрямів і конкретних заходів з боку органів влади,
відповідних установ й організацій країни, спрямованих на створення
спроможної системи реагування на НС в умовах військового протистояння.
Таким базовим документом є Військово-медична доктрина України як кодекс
правил та принципів функціонування військової медицини в державі в
мирний час, у період воєнного стану (або реальних бойових дій), а також під
час НС чи техногенних катастроф. Вона включає в себе як офіційно
затверджені

документи,

так

і

наукові

розробки-рекомендації

щодо
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оптимізації та радикального реформування (за нагальної необхідності)
військово-медичного комплексу України, без ефективного функціонування
якого в період військового та надзвичайного стану абсолютно неможливою є
успішна діяльність усієї військової сфери держави.
14 листопада 2014 р. Президент підписав Указ № 880, яким введено в
дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про невідкладні
заходи із забезпечення державної безпеки. Деякі заходи, зазначені в Указі,
спрямовані на подальший розвиток військової медицини і, зокрема,
передбачають розроблення та затвердження Військово-медичної доктрини
України. Вона визначатиме розвиток військової медицини загалом (а не у
випадку, коли країна вже перебуває у стані збройних конфліктів),
координацію військової і цивільної медицини [38]. Насправді військовомедична доктрина – це документ, що має створити загальнодержавний,
абсолютно системний спокій на випадок того, що може відбутися:
терористичний акт, техногенна катастрофа чи військові дії. Військовомедична доктрина має діяти на всій території держави в мирний і у
військовий час [180].

При цьому слід враховувати, що Доктрина

стосуватиметься сфери багатьох законодавчих актів, зокрема Кодексу
цивільного захисту населення, Основ законодавства України про охорону
здоров’я, законів «Про Збройні сили України», «Про Службу безпеки
України», «Про Національну гвардію України» тощо. Тому кожен абзац
цього документа повинен розглядатися в аспекті того, яким чином ці
законодавчі акти узгоджуються один з одним. Як наголошують фахівці,
важливими актами є не лише ті, що стосуються статусу суб’єктів
забезпечення національної безпеки, а й, наприклад, Бюджетний кодекс. Якщо
йдеться про розроблення маршрутизації пацієнта та пораненого військового,
то постають питання міжбюджетних трансфертів і розрахунків між силовими
структурами та закладами охорони здоров’я. Якщо буде чітко з’ясовано,
яким чином пересувається пацієнт від певної області до іншої, звичайно,
постануть питання бюджетування. Тому необхідно зважати й на бюджетне
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законодавство [180].
У цьому контексті надзвичайно цікавим є досвід Ізраїлю. Медична та
військово-медична доктрини Ізраїлю ґрунтуються на трьох головних
принципах: перший – поєднання військових та цивільних медичних послуг;
другий – виділення бюджету на застосування найкращих з можливих засобів
та обладнання з усіх, що існують для забезпечення військових медиків; третє
– надання медичних послуг максимально близько до поля бою, до місця, де
проходять збройні змагання, настільки близько, наскільки це можливо.
Так, в Ізраїлі вважають, що не варто розділяти медичні цивільні та
військові шпиталі, сформовано єдину структуру, здатну забезпечити
максимальне застосування потенціалу всіх лікарів, обладнання та ресурсів.
Усі громадяни Ізраїлю, зокрема усі лікарі, служать у Збройних Силах Ізраїлю
і набувають досвіду, у тому числі й військового. Будь-який цивільний
госпіталь в Ізраїлі в дуже короткий термін може бути трансформовано в
госпіталь, що готовий приймати як жертв військових конфліктів, так і жертв
терактів і стихійних лих. Наприклад, підземні паркувальні комплекси під
госпіталями в Ізраїлі за лічені години можуть бути трансформовані в
повноцінні операційні з найсучаснішим обладнанням. Це робиться на
підземних парковках через досить часту загрозу потрапляння снарядів [180].
У Доктрині необхідно чітко визначити та розмежувати завдання
органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо
зменшення ризиків втрат при виникненні НС не лише військового, а й
природно-техногенного характеру.
З цією метою має бути розроблено чіткі правила взаємодії Міністерства
охорони здоров’я, МО, МВС, СБУ, Державної служби з НС з місцевими
органами влади та медичних служб інших силових відомств. На позитивний
результат можна сподіватися за умови успішного кризового менеджменту,
що здійснює єдиний державний центр управління ризиками, а при
виникненні локальних НС – місцеві органи влади, на які покладено
відповідальність за цивільний захист населення шляхом залучення служб НС
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та

охорони

здоров’я.

Зростання

занепокоєння

щодо

національної,

регіональної та міжнародної безпеки громадського здоров’я при виникненні
НС, техногенних катастроф та збройних конфліктів призвело до прийняття
58 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я нової редакції міжнародних
медико-санітарних правил ще у травні 2005 р. Ця політика будується на
взаємодії відданості спільним цінностям, демократії та правам

людини,

верховенства права, справедливому врядуванню, принципам ринкової
економіки, стабільного розвитку [180].
Ураховуючи важливість фінансового аспекту забезпечення ПТБ та
цивільного захисту, особливого значення набуває аналіз компетенції
Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України. Зазначені органи, відповідно до чинного законодавства, здійснюють
планування та забезпечують фінансування заходів щодо забезпечення
безпеки в умовах виникнення НС, адже за таких умов виникають потреби в
додаткових

витратах

з

метою

ефективного

забезпечення

діяльності

спеціалізованих суб’єктів. Крім того, ці органи є відповідальними за
підготовку та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного
фонду бюджету на подолання наслідків НС [16, с. 7-15]. Після прийняття
постанови (розпорядження) Кабінету Міністрів України про виділення
коштів Міністерство фінансів закріплює за відповідною бюджетною
програмою код програмної та функціональної класифікації видатків і
кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів
резервного фонду бюджету, а Державне казначейство здійснює його
виконання в установленому порядку лише при наданні йому переліку
невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС або інших заходів, погодженого
з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів
України. Отже, саме від ефективної діяльності вказаних органів державної
влади залежить вчасне фінансування діяльності спеціалізованих суб’єктів
забезпечення громадської безпеки [16].
Крім зазначеної функції, Міністерство фінансів та Міністерство
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економічного розвитку і торгівлі України здійснюють контроль за цільовим
використанням коштів, що направляються на ліквідацію наслідків НС.
Функція контролю в державному управлінні посідає важливе місце. Однак в
умовах виникнення НС її значення суттєво збільшується, адже можливими є
певні зловживання з боку посадових осіб, зокрема це стосується сфери
розпорядження та використання коштів [16, с. 7-10]. Слід зважати на те, що
Міністерство фінансів як центральний спеціалізований орган виконавчої
влади

з

управління

фінансами

виконує

функції

не

тільки

загальнодержавного, а й відомчого фінансового контролю. Державний
контроль здійснюється стосовно головних розпорядників бюджетних коштів.
Відомчий контроль пов’язаний з перевіркою роботи фінансових органів щодо
дотриманням бюджетного законодавства в процесі складання, розгляду і
виконання місцевих бюджетів [301].
Загальні засади здійснення фінансового контролю та аудиту в
бюджетному процесі визначаються ст. 26 Бюджетного кодексу України,
відповідно до якої контроль за дотриманням бюджетного законодавства
спрямовано на забезпечення ефективного і результативного управління
бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу
його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а
також він забезпечує оцінку управління бюджетними коштами (включаючи
проведення

державного

фінансового

аудиту);

правильність

ведення

бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності;
досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання,
ефективності й результативності в діяльності розпорядників бюджетних
коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень; проведення
аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників
бюджетних коштів; запобігання порушенням бюджетного законодавства та
забезпечення інтересів держави у процесі управління об’єктами державної
власності; обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету [33].
Важливу роль у сфері контролю за використанням фінансових ресурсів,
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призначених для забезпечення ПТБ та цивільного захисту, відіграє Державна
фінансова інспекція, що здійснює ревізії і перевірки з питань законності,
ефективності та цільового використання коштів бюджетів усіх рівнів і коштів
державних

цільових

фондів,

цільового

використання

і

своєчасного

повернення валютних кредитів, бюджетних і позабюджетних позичок, а
також позик і кредитів, гарантованих бюджетними коштами, достовірності
звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів
і кошторисів. Пріоритетним напрямом розвитку діяльності служби є
проведення аудиту ефективності використання бюджетних ресурсів, що дає
змогу оцінювати якість запроваджених механізмів управління бюджетними
коштами та рівень ефективності державних вкладень для реалізації
запланованих бюджетними програмами цілей, а також обґрунтування
пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних активів
[34, с. 440-441].
Ми поділяємо думку А. В. Басова стосовно того, що планування та
фінансування заходів щодо забезпечення ефективної діяльності загальних і
спеціалізованих

суб’єктів,

безумовно,

має

важливе

значення

для

забезпечення громадської безпеки. Реалізація таких заходів повинна
відбуватися із суворим дотриманням чинного законодавства, адже в разі його
порушення необхідні для ліквідації матеріальні кошти відповідні суб’єкти
можуть не отримати, що значно ускладнює їх діяльність [16, с. 7-15].
Додатковим суб’єктом забезпечення ПТБ та цивільного захисту
виступає й Державне агентство резерву України, метою діяльності якого є
забезпечення реалізації державної політики у сфері управління державним
матеріальним резервом, а також здійснення міжгалузевої координації і
функціонального регулювання з питань, що належать до його компетенції
[16].
Аналіз чинного законодавства дає можливість визначити завдання,
реалізація яких сприяє діяльності спеціалізованих субʼєктів забезпечення
ПТБ. По-перше, здійснювати контроль за виконанням підприємствами будь-
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якої форми власності зобов’язань щодо зберігання, освіження (поновлення)
матеріальних цінностей державного резерву, за дотриманням порядку їх
відпуску, своєчасним поверненням позичених матеріальних цінностей, а
також за відповідністю зазначених цінностей затвердженій номенклатурі,
встановленим стандартам і технічним умовам; по-друге, одержувати в
установленому порядку від підприємств, установ, організацій документи та
матеріали, необхідні для виконання покладених на це агентство завдань [16,
с. 7-12].
Головними

нормативно-правовими,

керівними

та

методичними

документами з питань утворення, зберігання, використання і заповнення
резервів фінансових і матеріальних ресурсів, що створюються з метою
ліквідації наслідків НС, можна вважати Бюджетний кодекс України, Кодекс
цивільного захисту України, закони України «Про державний матеріальний
резерв», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указ Президента
України «Про Положення про Державне агентство резерву України» та ін.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державний матеріальний
резерв» фінансування операцій, пов’язаних з накопиченням (приростом),
освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного
резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема
коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
в порядку освіження, позичання та розбронювання. Центральні та місцеві
органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим
готують пропозиції щодо визначення підприємств, установ та організацій для
зберігання

матеріальних

цінностей

державного

резерву,

сприяють

розміщенню пунктів відповідального зберігання матеріальних цінностей
державного резерву, забезпечують дотримання підприємствами, установами
й організаціями вимог законодавства з питань формування, зберігання і
використання запасів матеріальних цінностей державного резерву, подають
організаційну

та

фінансову

допомогу

підприємствам,

установам

й

організаціям у поставках і закладенні матеріальних цінностей до державного
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резерву та їх відповідальному зберіганні, несуть відповідальність за
створення і зберігання мобілізаційного резерву та виконання завдань
Кабінету Міністрів України щодо формування, розміщення, зберігання,
використання, поповнення та освіження запасів державного резерву на
підприємствах, в установах й організаціях усіх форм власності, що належать
до їх відання, у встановленому порядку звертаються за потреби до Кабінету
Міністрів

України

з

проханням

про

позичання

чи

розбронювання

матеріальних цінностей державного резерву, а також із пропозиціями про
поставку і закладення матеріальних цінностей до державного резерву [216].
У своїх публікаціях ми вже наголошували на тому, що органи, які
реалізують найбільший обсяг завдань щодо забезпечення безпеки в умовах
НС

(МВС,

МО,

ДСНС),

не

наділені

будь-якими

додатковими

повноваженнями щодо фінансових та матеріальних резервів відповідно до
чинного законодавства [151].
Зважаючи на викладене, ми підтримуємо пропозицію професора
А. Г. Чубенка щодо створення на рівні МВС України та ДСНС не лише
відповідних матеріальних, а й фінансових резервних фондів. Крім того,
зазначені органи має бути наділено контрольними повноваженнями у сфері
створення та обслуговування державного матеріального резерву на випадок
НС, а також правом на врегулювання номенклатури відповідних резервів
[301, с. 227-242]. Аналогічні фінансові резерви має бути створено, на нашу
думку, у розпорядженні МО України з метою забезпечення швидкого
реагування на зміну оперативно-військової обстановки.
Таким чином, ми погоджуємося з тезою В. А. Ліпкана стосовно того,
що

перед

українською

спільнотою

постала

проблема

формування

централізованого управління національною безпекою, що може бути
відображено: по-перше, через правильне окреслення найбільш важливих
сфер життєдіяльності; по-друге, через формування закону в кожній сфері
життєдіяльності, у якому б зазначалися система національних інтересів у цій
сфері з виокремленням серед них пріоритетних, загрози реальні та
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прогнозовані, структурні компоненти системи управління національною
безпекою,

шляхи

адміністративно-правового

регулювання,

а

також

пріоритетні напрями державної політики національної безпеки. Для більш
ефективного

управління

й

адміністративно-правового

регулювання

національної безпеки України її складові, що є пріоритетними на тому чи
іншому етапі розвитку, мають бути визначені у відповідних законах України
[108, с. 103-104]. Принципово, що компетенція суб’єктів забезпечення ПТБ
повинна відповідати моделі активної системи забезпечення цивільного
захисту з урахуванням стандартів ЄС та НАТО.

2.3. Забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів та об’єктів
критичної інфраструктури в Україні в умовах зростання військовотерористичної загрози
В умовах ескалації конфлікту на

сході України відбувається

актуалізація загроз, пов’язаних з ядерними об’єктами. Україна посідає восьме
місце у світі та п’яте в Європі за величиною встановленої потужності атомної
енергетики. Ядерна енергетика є базовою складовою енергозабезпечення
країни, її частка в загальному обсязі електроенергії, що виробляється в країні,
сягає 50%, і за цим показником Україна входить до групи лідерів. Усього в
Україні діє 15 ядерних реакторів, усі вони були побудовані в радянський
період і досі покривають близько половини потреб країни в електриці. Як
вважають в екологічній організації Greenpeace, через свій вік (25-30 років) ці
об’єкти становлять загрозу. На думку експертів, бойові дії в східних регіонах
країни роблять ситуацію ще більш небезпечною [73]. Так, у травні 2014 р.
було скоєно напад на розташовану в місті Енергодар найбільшу АЕС Європи.
Уряд нашої держави направив до МАГАТЕ листа, в якому попередив про
небезпеку атомної інфраструктури. Незважаючи на це, західні політики досі
приділяли занадто мало уваги проблемі ядерної безпеки в Україні.
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Таким чином, від ядерних об’єктів України в умовах ситуації, що
склалася на сході, існує перманентна загроза. При цьому небезпеку
становлять не тільки можливі прямі удари по АЕС, а й такі непрямі загрози,
як перебої з електропостачанням. Про можливі наслідки цього можуть
свідчити приклади аварії у Фукусімі. Крім того, слід пам’ятати про тісний
взаємозв’язок між вітчизняною та російською ядерними галузями. Зокрема,
викликає сумніви безпека перевезень відпрацьованого палива в Росію
(Україна

не

має

своїх

могильників,

з

українських

АЕС

відходи

переправляють на Урал і до Сибіру). Нарешті, виникає питання щодо
підготовки кваліфікованого персоналу, адже українських атомників дотепер
готували в Севастополі [73].
Стратегічною метою для України є членство в Європейському
Співтоваристві. Особливості сучасного етапу європейської інтеграції
України полягають у створенні необхідних передумов для набуття такого
членства. Це і поглиблення демократичних реформ, і підвищення стандартів
життя людей, і адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, і,
безумовно, розширення практичного співробітництва в багатьох сферах,
передусім у сфері колективної безпеки. Ядерна безпека у цій сфері посідає
першу

позицію,

оскільки

ядерні

ризики

та

ядерні

аварії

мають

транскордонний характер. Взагалі, ядерна безпека є загальною проблемою
для світової спільноти [310].
Норми та вимоги до безпеки АЕС встановлюються за міжнародними
конвенціями та договорами, до яких приєдналася Україна (передусім це
Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду,
Конвенція про ядерну безпеку, Об’єднана конвенція про безпеку поводження
з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними
відходами, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та ін.), і
вітчизняним ядерним законодавством. Основними законодавчими актами з
цього питання є закони України «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про
фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
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відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», «Про захист людини
від впливу іонізуючих випромінювань» та ін. Органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки є Державна інспекція ядерного
регулювання України; відповідальним за безпеку АЕС в Україні є державне
підприємство НАЕК «Енергоатом».
Завдання забезпечення ядерної безпеки та підвищення її рівня завжди
стояло на порядку денному державних і галузевих структур. Воно є
пріоритетним при вирішенні питань, що стосуються вітчизняної ядерної
енергетики, а саме: продовження терміну експлуатації атомних реакторів;
введення до дії нових потужностей; розвиток вітчизняних виробництв,
задіяних в ядерно-паливному циклі; безпечне поводження з відпрацьованим
ядерним паливом та радіоактивними відходами; вирішення проблем
Чорнобильської АЕС; подальше підвищення рівня безпеки діючих атомних
блоків [130].
Загалом, ядерна та радіаційна безпека функціонування ядерних об’єктів
на території України забезпечується: технічними заходами щодо підвищення
надійності й безпеки ядерних об’єктів; розвитком національного ядерного
законодавства, удосконаленням національних служб контролю за ядерною
діяльністю і матеріалами; жорсткістю міжнародного контролю за ядерною
діяльністю, реалізацією міжнародних програм з підвищення технічної
безпеки і «культури безпеки» на ядерних об’єктах; державним регулюванням
і науково-технічною підтримкою галузі.
Існує низка питань, що стосуються «колективної» безпеки і потребують
постійної уваги з боку керівництва країни та галузі, значних фінансових
вкладень, міжнародної допомоги як у фінансовому плані, так і в технічному.
Але пріоритетним у сучасних умовах є завдання підвищення рівня безпеки та
фізичного захисту ядерних матеріалів у світлі зростаючої загрози ядерного
тероризму.
Вживаючи сучасну термінологію, можна констатувати, що проблема
фізичної безпеки ядерних установок і ядерних матеріалів, а також відповідної
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інфраструктури виникла одночасно з початком атомної ери. У той час ця
проблема розв’язувалася в межах охорони надсекретних об’єктів військовопромислових комплексів країн, адже саме на створення нового виду зброї
було спрямовано перші ядерні програми у світі. Заходи з фізичної безпеки
таких об’єктів мали на меті, головним чином, захист від атак (диверсій)
ворога

або потенційного

супротивника

та

забезпечення

секретності

виконання програм.
У подальшому, практично до 1990-х років, заходи, спрямовані на
забезпечення безпеки ядерних установок і ядерних матеріалів у цивільному
секторі, здійснювалися в межах пов’язаних між собою, але самостійних
напрямів діяльності, а саме: обліку та контролю ядерних матеріалів і
фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних установок [130].
У цей період відбулося формування системи гарантій МАГАТЕ, що
мала на меті забезпечення непереключення ядерних матеріалів та ядерних
установок з мирних на військові цілі; прийнято Конвенцію про фізичний
захист ядерного матеріалу 1980 р., що набула чинності у 1987 р.
Після розпаду СРСР та зламу двополюсної системи глобальної безпеки
виникла загроза руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї, в
основу якого було покладено Договір нерозповсюдження ядерної зброї.
Значний внесок у його збереження зробила Україна, яка відмовилася від
третього у світі за потужністю арсеналу ядерної зброї. У цей період також
почалося різке загострення загроз тероризму та екстремізму, вони набули
нових форм і вимірів. Усе частіше йшлося про міжнародний тероризм. Крім
того, світова спільнота уперше зіштовхнулася з таким явищем, як незаконний
обіг ядерних та інших радіоактивних матеріалів, але спочатку його небезпека
сприймалася лише крізь призму проблем нерозповсюдження ядерної зброї.
У цьому контексті не можна залишити поза увагою таку знакову подію,
як застосування членами японського релігійного культу Аум-Сінрікьо
хімічної зброї – газу зарин у токійському метрополітені у 1995 р. Також у цей
період

спецслужби

різних

країн

зафіксували

зростаючу

активність
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терористичної організації «Аль-Каїда», спрямовану на заволодіння ядерною
зброєю та іншими видами зброї масового ураження.
За таких умов у квітні 1998 р. розпочалася робота над Міжнародною
конвенцією про боротьбу з актами ядерного тероризму. У 1999 р. за
ініціативи США і під егідою МАГАТЕ було започатковано процес перегляду
Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу (1980 р.) з метою
підсилення її положень та розширення сфери застосування. Тобто у кінці
1990-х років ядерний тероризм під впливом згаданих вище глобальних
процесів у безпековій сфері таки потрапляє до «порядку денного» провідних
країн світу та міжнародних організацій, але все ж таки на той час його
загроза сприймається переважно як гіпотетична [130].
Переламним моментом для усієї системи глобальної безпеки і для змін
у сприйнятті загроз тероризму стали події 11 вересня 2001 р. (9/11). Той факт,
що дев’ятнадцять підготовлених терористів-самогубців змогли одночасно і
скоординовано атакувати США, став поштовхом для усвідомлення того, що
навіть висока радіоактивність або інші шкідливі властивості певних
матеріалів і речовин не можуть надалі вважатися для них серйозним
самозахисним бар’єром і, таким чином, слугувати суттєвою перешкодою для
їх зловмисного використання.
Після 9/11 протидія загрозам тероризму з використанням засобів
масового ураження, насамперед ядерної зброї, стала одним з пріоритетів у
безпековій сфері для національних урядів та міжнародних організацій. У цей
період започатковано низку глобальних програм та ініціатив, значно
активізовано роботу над прийняттям міжнародних правових документів,
рекомендацій та настанов щодо фізичного захисту ядерних матеріалів і
ядерних установок, протидії незаконному обігу ядерних матеріалів та інших
радіоактивних речовин тощо [130].
У документах Міжнародної агенції з атомної енергії сформульовано
легальну дефініцію фізичної ядерної безпеки («Nuclear Security») як
діяльність, спрямовану на запобігання, виявлення та реагування на
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викрадення, диверсії, несанкціонований доступ, незаконну передачу та інші
зловмисні дії стосовно ядерних матеріалів та інших радіоактивних речовин, а
також пов’язаних з ними установок [336]. Відповідно до цього визначення
забезпечення фізичної ядерної безпеки здійснюється за такими принципами:
попередження – заходи щодо захисту ядерних матеріалів та установок від
зловмисних дій; виявлення – заходи щодо розкриття зловмисних дій;
реагування – заходи щодо ефективного реагування в разі зловмисних дій
[307].
Відповідно, заходи, спрямовані на забезпечення фізичної ядерної
безпеки, охоплюють фізичний захист, спрямований на забезпечення
захищеності ядерних матеріалів та установок задля створення умов,
розрахованих на мінімізацію можливості вчинення несанкціонованих дій, а
також облік і контроль ядерних матеріалів, який спрямовано передусім на
недопущення переключення ядерних матеріалів та на протидію незаконному
обігу ядерних матеріалів [307].
Зазначені кроки мають розглядатися як важливий чинник протидії
загрозі ядерного тероризму. Після сумнозвісних подій 11 вересня 2001 року,
які, без перебільшення, стали поворотною точкою у безпековій політиці всіх
країн світу,

коли основна

увага

почала

зосереджуватися

саме

на

антитерористичних заходах та програмах, МАГАТЕ розпочало активне
впровадження планів з фізичної ядерної безпеки, спрямованих передусім на
надання допомоги щодо зміцнення національних систем фізичного захисту
ядерних об’єктів та матеріалів, підвищення норм безпеки, формування дієвої
системи контролю за ядерними матеріалами [307].
Розпочата у 2005 році діяльність щодо формування Планів з фізичної
ядерної безпеки за участю МАГАТЕ дозволила створити достатньо ефективні
механізми запобігання, виявлення та реагування на злочини, пов’язані з
розповсюдженням ядерних або інших радіоактивних матеріалів; сформувати
мультидисциплінарні підходи до підвищення ефективності функціонування
інфраструктури фізичної ядерної безпеки; врахувати синергетичні процеси у
галузі експлуатаційної ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки і як наслідок
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– заснувати нову культуру забезпечення фізичної ядерної безпеки [334].
Як наголошує Д. В. Чумак, зазначені плани сприяли досягненню
реальної фізичної ядерної безпеки на всіх рівнях і консолідації інтересів
світової громадськості у зміцненні міжнародного співробітництва для
безпечного використання мирної атомної енергетики шляхом вжиття
відповідних заходів. Отже, прийняті Плани є дорожньою картою в
забезпеченні управління головним важелем протидії ядерному тероризму
[307, с. 39-42].
Від рівня ефективності заходів щодо фізичної ядерної безпеки залежить
ступінь захисту держави від терористичних актів і незаконного обігу ядерних
матеріалів. Режим фізичної ядерної безпеки є складовою глобальної безпеки.
У контексті вразливості системи фізичної ядерної безпеки щодо існуючих та
потенційних загроз

важливу роль

відіграють

захист

інформації

та

інформаційна безпека, передусім якщо йдеться про облік та контроль, який
практично повністю переведено на комп’ютерні системи. Порушення
конфіденційності інформації щодо обліку може призвести до того, що цінну
інформацію стосовно ядерних матеріалів або установок буде використано
зловмисниками з метою проведення протиправних дій щодо таких
матеріалів.
Слід зважати й на те, що протидію ядерному тероризму не можна
виключати з більш широкого контексту геополітичних процесів, а також
боротьби світової спільноти з тероризмом, контролем над озброєннями, у
тому числі ядерною зброєю та іншою зброєю масового ураження. Крім того,
недавня історія неодноразово наводила приклади використання фактору тих
чи інших загроз, зокрема й у згаданій сфері, для досягнення певних цілей у
зовнішній та внутрішній політиці.
На жаль, в умовах глобальних змін посилюється роль силової політики.
Провідні

світові

держави

приймають

на

озброєння

концепцію

«упереджувальної оборони», що передбачає дії поза межами національних
кордонів, використання силових структур з метою захисту економічних
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інтересів, розв’язання завдань постконфліктного врегулювання, боротьби з
міжнародним тероризмом [130].
Посилення

войовничості,

агресивності

та

конфронтаційності

в

поведінці й діях на міжнародній арені низки провідних держав щодо
просування своїх національних або корпоративних інтересів, недостатня
ефективність, за цих обставин, існуючих структур і механізмів забезпечення
міжнародної безпеки та глобальної стабільності для молодих демократій
реально загрожує розколом еліти, а то й усього суспільства, відволіканням
ресурсів держави на внутрішню боротьбу, виснаженням економічного
потенціалу країни. Саме в такій ситуації опинилася Україна, проти якої
фактично розпочато так звану «гібридну війну», невід’ємним елементом якої
є сепаратизм і тероризм.
Теоретично ймовірність вчинення актів ядерного тероризму проти
відповідних об’єктів знижується, зважаючи на те, що терористи навряд чи
будуть використовувати такі види зброї, від яких може серйозно постраждати
населення та довкілля тих регіонів, у яких вони мають значну підтримку
[130]. Але в ситуації, що склалася в нашій державі, та враховуючи значну
кількість потенційних об’єктів терористичних атак, цілком можливим є
напад на ядерні об’єкти, що розташовані в тих регіонах, у яких підтримка
терористів є мінімальною. Крім того, в умовах активізації військових дій у
геометричній прогресії зростають ризики випадкового нанесення ударів по
об’єктах критичної інфраструктури держави, у тому числі ядерним.
Зважаючи на катастрофічні наслідки, який мав би акт ядерного
тероризму, прогнози щодо деякої переоцінки в нинішніх умовах загрози
терористичного нападу на ядерні об’єкти не повинні призвести до
ігнорування цієї загрози, натомість альтернативою постійному нарощуванню
витрат на цілі фізичної ядерної безпеки має стати їх оптимізація на основі
запровадження визнаних міжнародною спільнотою стандартів фізичної
безпеки [130].
В умовах зростання військово-теоретичної загрози в нашій державі
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виникає нагальна потреба розроблення та нормативного закріплення стратегії
забезпечення фізичної ядерної безпеки й протидії техногенному тероризму.
Крім того, з метою підвищення ефективності системи цивільного захисту
загалом доцільним видається суттєве розширення повноважень єдиного
координаційного

надвідомчого

центру

у

сфері

цивільного

захисту

(Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС), що дасть
змогу забезпечити адекватне реагування сил цивільного захисту на загрози як
соціально-політичного, так і природно-техногенного, у тому числі ядерного,
характеру. Нагальною потребою є також нормативне закріплення питань
взаємодії підрозділів Державної служби з питань НС та Національної гвардії
у сфері забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів.
Корисним

є

досвід

європейських

країн

щодо

законодавчого

закріплення захисту критичної інфраструктури. Наприклад, уряд Словаччини
у 2007 р. ухвалив «Концепцію критичної інфраструктури Словацької
Республіки, її захисту та оборони», в якій визначено загальну стратегію
захисту життєво важливих об’єктів, але немає детального плану дій у
кризових ситуаціях. У 2011 р. було прийнято закон про критичну
інфраструктуру Словацької Республіки, що чітко визначає об’єкти критичної
інфраструктури, державні органи, що відповідають за захист останніх, а
також детальний план заходів у разі виникнення НС.
У 2007 р. польський уряд ухвалив закон про управління кризовими
ситуаціями, у межах якого подано чітке розуміння параметрів критичної
інфраструктури та її захисту.
Угорщина

у

2012

р.

прийняла

закон

про

захист

критичної

інфраструктури, який можна назвати одним із найбільш комплексних
документів у цій царині. Закон чітко визначив порядок і принципи
зарахування

об’єктів

до категорії

критичної

інфраструктури,

умови

забезпечення їхньої безпеки, проведення інспекцій, а також механізм
взаємодії між державними інституціями у критичних ситуаціях, створення
резервних ресурсних фондів тощо. Крім того, в Угорщині енергетику в
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розрізі критичної інфраструктури розглядають як особливу сферу, що
регулюється окремим урядовим наказом [254].
Отже, зважаючи на серйозність загрози, що нині постала перед
національною безпекою нашої держави, необхідно терміново розпочати
розроблення нормативно-правової бази, яка б регламентувала захист
критичної інфраструктури

2.4. Інформаційна безпека в умовах «гібридної війни» та при
надзвичайних ситуаціях природно-техногенного характеру
У сучасних умовах особливе значення має здійснення ефективної
інформаційної політики при НС техногенного, соціального та природного
характеру [183, с. 55-60]. У Стратегії національної безпеки України,
затвердженій Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015,
загрози інформаційній безпеці розглядаються в органічному зв’язку з
питанням захисту об’єктів критичної інфраструктури. Так, загрозами
інформаційній безпеці визначено ведення інформаційної війни проти
України

та

відсутність

цілісної

комунікативної

політики

держави,

недостатній рівень медіа-культури суспільства. Відповідно до п. 3.7
Стратегії загрозами кібербезпеці й безпеці інформаційних ресурсів є
уразливість об’єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних
ресурсів до кібератак, фізична і моральна застарілість системи охорони
державної таємниці та інших видів інформації з обмеженим доступом. До
загроз безпеці критичної інфраструктури належить 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 і систем життєзабезпечення.
Враховуючи той факт, що захист об’єктів критичної інфраструктури від
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наслідків НС природно-техногенного характеру, у тому числі внаслідок актів
техногенного тероризму, набуває в сучасних умовах особливого значення,
маємо детальніше розглянути проблему інформаційної безпеки у сфері
цивільного захисту.
Пріоритетами забезпечення інформаційної безпеки Стратегія визначає
забезпечення наступальності заходів політики інформаційної безпеки на
основі асиметричних дій проти всіх форм і проявів інформаційної агресії;
створення

інтегрованої

системи

оцінки

інформаційних

загроз

та

оперативного реагування на них; протидію інформаційним операціям проти
України, маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної
інформації, захист національних цінностей та зміцнення єдності українського
суспільства;

розроблення

і реалізацію

скоординованої

інформаційної

політики органів державної влади; унеможливлення підривної діяльності;
створення і розвиток інститутів, що відповідають за інформаційнопсихологічну безпеку, з урахуванням практики держав – членів НАТО.
Головними

напрямами

забезпечення

кібербезпеки

і

безпеки

інформаційних ресурсів, що є обов’язковою умовою досягнення адекватного
рівня ПТБ, є розвиток інформаційної інфраструктури держави; створення
системи забезпечення

кібербезпеки,

розвиток мережі реагування

на

комп’ютерні надзвичайні події (СЕКТ); моніторинг кіберпростору з метою
своєчасного виявлення, запобігання кіберзагрозам та їх нейтралізації;
розвиток спроможностей правоохоронних органів щодо розслідування
кіберзлочинів; забезпечення захищеності об’єктів критичної інфраструктури,
державних інформаційних ресурсів від кібератак, відмова від програмного
забезпечення, зокрема антивірусного, розробленого в РФ; реформування
системи охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим
доступом, захист державних інформаційних ресурсів, систем електронного
врядування, технічного і криптографічного захисту інформації з урахуванням
практики держав – членів НАТО та ЄС [224].
Найбільш уразливими об’єктами забезпечення інформаційної безпеки в
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умовах НС фактично виступають системи збору та обробки інформації про
можливе виникнення НС та прийняття рішень щодо

оперативних дій,

пов’язаних з розвитком таких ситуацій і ліквідацією їх наслідків.
Для нормального функціонування зазначених об’єктів особливе
значення має забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури країни при
аваріях,

катастрофах

і

стихійних

лихах;

відсутність

приховування,

затримання надходження, спотворення і руйнування оперативної інформації;
виключення несанкціонованого доступу до неї окремих осіб або груп осіб.
Недотримання цих умов може призвести як до людських жертв, так і до
виникнення різних складнощів при ліквідації наслідків НС, пов’язаних з
особливостями

інформаційного

впливу в екстремальних умовах: до

приведення в рух значної кількості людей, які зазнають психічного стресу; до
швидкого виникнення і поширення паніки і заворушень унаслідок чуток,
помилкової або недостовірної інформації.
До специфічних для даних умов напрямів забезпечення інформаційної
безпеки належать розроблення ефективної системи моніторингу об’єктів
підвищеної небезпеки, порушення функціонування яких може призвести до
виникнення НС, прогнозування НС; удосконалення системи інформування
населення про загрози виникнення НС, про умови їх виникнення та розвитку;
підвищення

надійності

систем

обробки

і

передачі

інформації,

що

забезпечують діяльність органів виконавчої влади; прогнозування поведінки
населення під впливом помилкової або недостовірної інформації про можливі
НС і вироблення заходів з надання допомоги значній кількості людей в
умовах цих ситуацій; розроблення спеціальних заходів щодо захисту
інформаційних

систем,

які

забезпечують

управління

екологічно

небезпечними та економічно важливими виробництвами [183, с. 55-60].
Дослідження показують, що в початковий період НС суспільний
настрій, як правило, є більше негативним, ніж конструктивним. Таке
становище спричинено багатьма чинниками. Але його домінантою є
неготовність населення до адекватного сприйняття того, що відбувається.
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Коріння такої неготовності – у системі інформаційного забезпечення
населення.

Цю

неготовність

зумовлюють

відсутність

прогностичної

інформації та оповіщення людей про час можливого початку НС (наприклад,
підземних поштовхів і сейсмічних хвиль, їх силу, характер і тривалість).
Унаслідок цього виникає несподіванка й унікальність більшості НС для
населення; відсутність у більшої частини людей інформації про те, як діяти в
тій чи іншій критичній обстановці, що призводить до розгубленості при
виникненні НС; недостатня інформованість населення про особливості дій на
різних етапах НС та при різних сценаріях її розвитку; підвищений
повсякденний стресовий стан масової свідомості як фонова характеристика
нашого часу і прихована передумова швидкого й різкого емоційнопсихологічного

зриву

людей

у

критичній

обстановці;

недостатня

відпрацьованість алгоритмів організації населення в умовах НС, що
спричиняє відсутність доступної інформації про дії місцевих органів влади,
сил ДСНС та МВС, порядку аварійно-рятувальних робіт й евакуації
населення; відсутність у більшості людей знань про особливості розвитку
різних видів техногенних і природних НС [183].
Водночас ці питання врегульовано на законодавчому рівні. Так, ст. 30
Кодексу цивільного захисту населення регламентує порядок оповіщення про
загрозу або виникнення НС, яке полягає у своєчасному доведенні такої
інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного
захисту, суб’єктів господарювання та населення.
Оповіщення про загрозу або виникнення НС забезпечується шляхом:
1) функціонування

загальнодержавної,

територіальних,

місцевих

автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або
виникнення НС, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення;
2) централізованого

використання

телекомунікаційних

мереж

загального користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку,
відомчих телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів
господарювання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а
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також

мереж

загальнонаціонального,

регіонального

та

місцевого

радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання
(відображення) інформації;
3) автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу
або виникнення НС;
4) функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих
систем раннього виявлення НС та оповіщення;
5) організаційно-технічної інтеграції різних систем централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення НС та автоматизованих систем
раннього виявлення НС та оповіщення;
6) функціонування в населених пунктах, а також місцях масового
перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних
інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту.
Крім того, Кодекс цивільного захисту України визначає також
особливості інформування у сфері цивільного захисту. Так, відповідно до ст.
31 Кодексу інформацію з питань цивільного захисту становлять відомості
про НС, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж
поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.
Органи управління цивільного захисту зобов’язані надавати населенню через
засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію, зазначену в
частині першій цієї статті, а також про свою діяльність з питань цивільного
захисту, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
Інформація має містити дані про суб’єкт, який її надає, та сферу його
діяльності, про природу можливого ризику під час аварій, включаючи вплив
на людей та навколишнє природне середовище, про спосіб інформування
населення у разі загрози або виникнення аварії та поведінку, якої слід
дотримуватися. Оприлюднення інформації про наслідки НС здійснюється
відповідно до законодавства про інформацію [86].
Отже, у загальному вигляді питання оповіщення та інформування у
сфері цивільного захисту врегульовані Кодексом цивільного захисту
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України. Але чи достатнім є такий рівень правового регулювання, зважаючи
на ситуацію, що склалася в нашій державі у 2014-2015 рр., унаслідок різкого
зростання ризиків виникнення НС, насамперед техногенного характеру, в
умовах гібридної війни та широкомасштабної АТО на сході України? Чи
відповідає чинна система оповіщення та інформування вимогам часу?
Відповідь однозначна – не відповідає. Про це свідчить й аналіз положень
Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом
Президента України від 25 серпня 2015 р., в якій зазначається, що в сучасних
умовах обов’язок держави захистити життя людини набуває особливого
змісту, враховуючи існуючі системні проблеми, зокрема відсутність
ефективної системи негайного оповіщення населення про виникнення
загрози або надзвичайної ситуації [202]. На жаль, відповідно до Концепції
розвитку сектору безпеки і оборони України модернізація системи зв’язку та
оповіщення цивільного захисту, а також забезпечення її надійного
функціонування

розглядається

як

завдання,

реалізація

якого

буде

здійснюватися лише починаючи з кінця 2017 року [229].
Так, наразі порядок оповіщення керівного складу центральних і
місцевих

органів виконавчої влади та відповідних органів цивільного

захисту та НС, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й
організацій, населення

про загрозу і виникнення

НС природного,

техногенного та воєнного характеру в мирний час, в особливий період і у
воєнний час та постійного інформування їх про обстановку в зоні
можливого ураження з метою вжиття ефективних заходів захисту
населення, промислових і сільськогосподарських об’єктів від наслідків НС,
а також питання забезпечення зв’язку в умовах НС регламентується
Положенням про організацію оповіщення і зв’язку в надзвичайних
ситуаціях від 15 лютого 1999 р. № 192 [206]. Існуюче нормативно-правове
регулювання не лише не відповідає вимогам часу, а й перешкоджає процесу
розвитку і технічної модернізації системи централізованого оповіщення з
урахуванням

сучасних

технологій,

зміни

парадигми

забезпечення
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національної безпеки й трансформації суспільства.
Існуюча система централізованого оповіщення не враховує змін
суспільних відносин, насамперед тих, що відбулися за період становлення та
розвитку України як незалежної держави, зокрема:
– зміни в структурі центральних та місцевих органів виконавчої влади;
– перебудову системи цивільного захисту та

прийняття

нових

законодавчих і нормативно-правових актів у цій сфері;
– суттєві зміни в структурі сил реагування на НС та їх правовому
статусі;
– зміни економічно-правових відносин між суб’єктами, задіяними для
забезпечення оповіщення (зміни форм власності, утворення нових тощо);
– відпрацьованість встановлених термінів експлуатації технічними
засобами

оповіщення,

централізованого

що

оповіщення,

використовуються
унаслідок

чого

в

діючій

постійно

системі

збільшується

кількість технічних несправностей;
– моральна застарілість технології оброблення і передачі інформації,
що використовуються в діючих системах централізованого оповіщення;
– унеможливлення використання на окремих ділянках застарілих
зразків апаратури оповіщення, що працює за аналоговим принципом, у
зв’язку з упровадженням сучасних цифрових телекомунікаційних систем і
систем комутації;
– зменшення кількості радіоприймачів, а отже, зменшення кількості
населення, яке отримує повідомлення про загрозу або виникнення НС
унаслідок застарілості мережі національного проводового радіомовлення;
– невідповідність

технічних

характеристик

апаратури,

що

використовується для оповіщення населення, технічним характеристиками
сучасних побутових електронних пристроїв приймання аудіовізуальної
інформації, які використовує більшість населення, що не дозволяє їх
використання в системі оповіщення;
– неінтегрованість автоматизованих систем раннього виявлення загрози
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виникнення НС та оповіщення населення в разі їх виникнення, якими
сьогодні обладнуються об’єкти підвищеної небезпеки, зі спеціальними,
локальними

та

об’єктовими

системами

оповіщення,

оскільки

вони

побудовані за принципово новими технологіями.
Таким чином, нині система централізованого оповіщення неспроможна
забезпечити виконання покладених на неї завдань у повному обсязі та
потребує розвитку і технічної модернізації з урахуванням сучасних
технологій, змін у суспільстві, що відбулися за період становлення і розвитку
України як незалежної держави.
Практичний досвід розв’язання таких проблем у передових країнах
світу свідчить про те, що система оповіщення в цих країнах будується з
урахуванням сучасних технологій.
Так, у США вирішили замінити сирени, що використовували для
оповіщення про катастрофи по всій країні, повідомленнями на телефони.
Функція отримала назву «безпровідні попередження про НС».
Система транслює три типи попереджень: для торнадо та інших бурь;
президентське оповіщення про введення в країні НС; оповіщення про
зниклих дітей.
При отриманні sms-повідомлення на дисплеї телефону відображається
його короткий зміст, що супроводжується мелодією, відмінною від
стандартних мелодій дзвінка користувача. Безкоштовні повідомлення
відправляються на усі телефони в тому районі, в якому було попередження
про торнадо, звичайно, за умови, що вони перебувають в радіусі дії вежі.
Тобто, якщо людина перебуватиме в зоні, що може постраждати від
торнадо, вона отримає sms-повідомлення, незалежно від того, де офіційно
проживає.
До основних напрямів подальшого розвитку цивільного захисту
належать також удосконалення системи оповіщення шляхом підтримання в
постійній готовності системи централізованого оповіщення населення і
нарощування мереж локальних систем оповіщення, модернізація системи
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оповіщення на базі широкого впровадження оптико-волоконної техніки,
цифрових технологій можливостей мобільного зв’язку та супутникових
систем

передачі

енергозабезпеченням,

інформації,
розвиток

у

тому

загальної

числі

з

комплексної

автономним
системи

інформування й оповіщення населення в місцях масового перебування.
Вищезазначений аналіз стану існуючої системи централізованого
оповіщення в Україні та практичного досвіду інших країн світу свідчить про
актуальність проблеми і нагальну необхідність її розв’язання.
Відсутність відповідних законодавчих актів не дозволить здійснити
відповідну модернізацію існуючої системи централізованого оповіщення та
створення на її базі автоматизованої системи централізованого оповіщення з
використанням

сучасних

технологій

та

залученням

до

оповіщення

населення операторів мобільного зв’язку на безоплатній основі [190].
Враховуючи складну ситуацію, що склалася у сфері ПТБ, та зростання
ризику актів техногенного тероризму, нагальною потребою сьогодення є
удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту. Зокрема,
необхідно розробити та прийняти нове Положення про організацію зв’язку у
сфері цивільного захисту та оповіщення про загрозу або виникнення НС. У
цьому нормативно-правому акті має бути визначено перелік та компетенцію
суб’єктів, що здійснюють і забезпечують оповіщення; визначено алгоритм
дій суб’єктів, які здійснюють оповіщення, та алгоритм підготовки і
прийняття рішення на оповіщення про загрозу або виникнення НС;
передбачено конкретні норми,

присвячені

детальному регулюванню

відносин розмежування відповідальності за організацію і проведення
оповіщення між центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, керівниками об’єктів, що створюють
спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення. Крім

того,

Положення повинно визначати процедури та механізми обов’язкового
залучення державних, комерційних телерадіокомпаній, а також провайдерів,
операторів, власників Інтернет-мереж, мереж мобільного зв’язку для
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здійснення оповіщення населення про загрозу або виникнення НС на
безоплатній основі [190].
Крім прийняття Положення про організацію зв’язку у сфері цивільного
захисту та оповіщення про загрозу або виникнення НС, важливим
практичним кроком у сфері забезпечення інформаційної безпеки при НС
природно-техногенного характеру має стати внесення змін до Кодексу
цивільного захисту України. Зокрема, у ст. 31 Кодексу цивільного захисту
України необхідно передбачити право доступу операторів центрів Системи
екстреної допомоги населенню до баз даних операторів телекомунікацій
(номер телефону абонента, прізвище, ім’я та по батькові, адреса 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 [86].
Крім того, частиною 4 ст. 30 Кодексу цивільного захисту України
передбачено, що оператори телекомунікації, телерадіоорганізації зобов’язані
забезпечити підключення технічних засобів мовлення до автоматизованих
систем

централізованого

оповіщення

з

установленням

спеціального

обладнання для автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про
загрозу або виникнення НС [86]. На нашу думку, у зазначеній статті має бути
вказано, що обов’язком операторів телекомунікацій (тобто операторів
телефонних мереж, радіомереж, телевізійних та комп’ютерних мереж) є не
лише автоматизована передача сигналів та повідомлень про загрозу або
виникнення НС, а й визначено зміст цих повідомлень, зокрема щодо
обов’язкового визначення в них рекомендацій стосовно поведінки громадян у
цих умовах тощо.
Іншим важливим фактором інформаційної безпеки при НС природнотехногенного характеру та в умовах зростання терористичної загрози,
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обумовленої фактичним веденням проти нашої держави «гібридної війни», є
інформаційно-психологічний захист населення.
Так, згідно зі ст. 38 Кодексу цивільного захисту України заходи
психологічного захисту населення

спрямовуються

на

зменшення

та

нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі
загрози та виникнення НС і включають у себе планування діяльності,
пов’язаної з психологічним захистом, своєчасне застосування ліцензованих
та

дозволених

до

застосування

в

Україні

інформаційних,

психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистість,
виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють
виникненню соціально-психологічної напруженості, використання сучасних
психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників НС
на населення, здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від
ситуації, що склалася [86].
Формування адекватних думок і настроїв, передусім в екстремальних
умовах, – це складний і важкий процес. Фахівці констатують, що він тим
ефективніше, чим краще цей процес організований, ніж ясніше керівники
представляють його елементи, структуру, прямі і зворотні зв’язки з
населенням на різних його етапах. Знизити негативний вплив НС на
громадську думку можуть тільки добре організовані, у тому числі з
випередженням інформування, швидкі, чіткі та грамотні дії як місцевих
керівників, так і сил ДСНС. Дуже важливо уникати вакууму в інформаційному
полі, взяти інформаційну ініціативу на себе. В іншому випадку, і це
характерно як для регіонального, так і для загальнодержавного рівня,
починають працювати домисли, розпалені емоціями фантазії, і процес
управління інформаційним середовищем значно ускладнюється. Інформаційне
забезпечення НС необхідно готувати завчасно і на регулярній основі.
На думку фахівців, доцільно поліпшити процес навчання населення
діям при техногенних і природних катастрофах. Неоціненний внесок у
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підготовку громадян до дій в умовах НС можуть і повинні внести місцеві та
регіональні ЗМІ. У масовій пресі, на радіо і телебаченні корисно в ігровій
формі моделювати різні НС та правильні дії людей, які потрапили в тяжку
природну або соціальну стихію. Усі коментарі фахівців повинні мати чіткий,
ясний та однозначний характер. Не слід забувати і про таку форму, як випуск
масовим тиражем пам’яток для населення про поведінку в умовах НС.
Явищем, що протидіє забезпеченню безпеки в умовах НС, часто є
чутки як особлива форма масового обміну недостовірною або спотвореною
інформацією в усному вигляді. Чутки зазвичай виникають за відсутності
повної і достовірної інформації з актуальної для людей в даний момент
проблеми. Інформація, передана у формі чуток, виникає, як правило,
стихійно і має несанкціонований, неконтрольований і некерований характер.
Необхідною і достатньою умовою виникнення чуток зазвичай є наявність
незадоволення

актуальної

потреби

людей

або

загрози

безпеці

їх

життєдіяльності. У цих ситуаціях навіть найбільш неймовірні повідомлення,
передані неформально, так би мовити «таємно», можуть викликати
зацікавленість й отримати поширення у вигляді чуток. Отже, головною
причиною появи і розповсюдження чуток є незадоволення інформаційних
потреб людей, так званий інформаційний голод, передусім у надзвичайних
життєвих ситуаціях. Втім, «інформаційний голод» не завжди спричиняє
виникнення чуток [183, с. 55-60].
На виникнення чуток впливають також недостатня оперативність й
об’єктивність інформації, її ангажованість, зайва закритість (таємність),
прагнення приховати під час інформування населення гостроту проблеми.
Якраз у відповідь на такі дії чутки починають представляти ситуацію в
перебільшено

драматичному

вигляді.

Вони

завжди

є

емоційно-

компенсуючим наслідком недостатньо повної або необ’єктивної інформації,
що надається офіційними службами [183].
Особливого значення набуває питання забезпечення інформаційнопсихологічного супроводження цивільного захисту в умовах «гібридної
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війни»,

коли

НС

природно-техногенного

характеру

активно

використовуються для поширення панічних настроїв серед населення. Дуже
точно сутність професійно організованої психологічної війни виражено в
настановах давньокитайського філософа і військового діяча Сунь Цзи (VI ст.
до н.е.). Вони полягають у такому: розділяйте все хороше, що є в країні
вашого супротивника; залучайте видних діячів супротивника в злочинні
підприємства; підривайте престиж керівництва супротивника й виставляйте
його в потрібний момент на ганьбу громадськості; використовуйте в цих
цілях співробітництво

із найбільш

підлими і мерзенними людьми;

розпалюйте сварки й зіткнення серед громадян ворожої вам країни;
підбурюйте молодь проти старих; заважайте всіма засобами роботі уряду;
перешкоджайте всіма способами нормальному постачанню ворожих військ і
підтримання в них порядку; будьте щедрі на пропозиції та подарунки для
купівлі інформації і спільників; взагалі не заощаджуйте ні на грошах, ні на
обіцянках, тому що вони приносять прекрасні результати [268]. Ці поради
активно використовуються агресором проти нашої держави. Варто згадати
«інформаційне супроводження» пожеж у районі ЧАЕС та на нафтобазі в місті
Василькові

Київської

області

у

2015 р.

окремими

російськими

та

сепаратистськими ЗМІ, постійне інформування про перетворення нашої
держави на «радіоактивний смітник» тощо.
Завдання запобігання чуткам і припинення їх у разі виникнення стає
невід’ємною частиною всієї програми дій у небезпечних для людей умовах,
зокрема при різних природних і соціальних лихах, техногенних катастрофах,
у всіх місцях великого скупчення людей. За таких умов (як і в повсякденному
житті) людям, насамперед, потрібна чітка та зрозуміла інформація, яка не
лише пояснює причину чуток, але, головне, містить об’єктивний аналіз
ситуації, що складається і знижує таким чином міру емоційної напруженості
при її сприйнятті. Важливо не просто спростувати чутки, але заповнити
інформаційний

вакуум

інформацією. Крім

максимально

того, в умовах

докладною

і

переконливою

НС необхідно також виявляти
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розповсюджувачів чуток і домагатися зниження їх впливу на натовп.
Одне із завдань інформаційного забезпечення дій у НС полягає в тому,
щоб не допустити переростання чуток у паніку. Паніка – дуже небезпечний
психологічний

стан

натовпу,

що

вимагає

рішучих,

у

тому

числі

інформаційних, дій щодо запобігання його нагнітанню і розповсюдженню.
Наслідком паніки може бути значна деформація оцінок, зниження
готовності до адекватних дій, зростання страху, підвищена чутливість до
зовнішніх впливів. Головними причинами паніки зазвичай є інформаційні
фактори: інформаційно-психологічна неготовність людей до адекватного
сприйняття НС, брак конкретної інформації, а отже, наявність так званої
інформаційної анархії; унікальність кожної екстремальної ситуації, що
створює надзвичайну напруженість при її виникненні; слабка підготовка
більшості людей до раціональних дій у разі небезпеки; наявність у натовпі
людей

емоційно

нестійких,

що

виявляються

в

критичній

ситуації

каталізаторами негативних чуток і паніки [183, с. 55-59].
Таким чином, національне законодавство має чіткіше врегулювати
питання інформаційно-психологічного супроводження заходів у сфері ПТБ
та цивільного захисту. Зокрема, необхідно розширити повноваження
працівників служб цивільного захисту щодо протидії інформаційним атакам
в умовах НС. На нашу думку, доцільно передбачити право ДСНС у взаємодії
зі СБУ блокувати інтернет-ресурси та медіа-ресурси, які в умовах НС
розповсюджують інформацію, що може завдати шкоди інтересам держави та
суспільства й перешкоджати ліквідації наслідків НС природно-техногенного
характеру.

Висновки до розділу 2
Результати дослідження, викладені у другому розділі, дозволили
дисертантові сформулювати відповідні висновки і пропозиції.
На основі аналізу основних засад публічно-правового регулювання
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відносин у сфері ПТБ досліджується механізм забезпечення соціальної
спрямованості публічного 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 й 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 та матеріальноресурсних резервів.
Здійснено розгляд функцій адміністративно-правового регулювання
ПТБ у межах таких функцій держави, як цивільний захист та 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).
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.
Зазначається,

що

в

Україні

протягом

останнього

десятиріччя

відбувалося формування системи цивільного захисту, яка ґрунтувалася на
невійськових формуваннях, що наблизило її до європейських моделей. Усі ці
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кроки було спрямовано на перетворення системи цивільної оборони,
розрахованої на дії в умовах НС військового характеру, на систему захисту
населення і територій від загроз невійськового характеру. 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 [155, с. 64-70].
Звичайно, за умови припинення військових дій та зниження рівня військовотерористичної 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, заснованої на її
підпорядкуванні МО (а в процесі децентралізації – можливо, і місцевій владі)
із закріпленням за Національною гвардією 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, автор формулює 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 фінансовоекономічного забезпечення ПТБ та організації контролю за цільовим та
ефективним використанням коштів у цій сфері.
Зазначається, що проблема фізичної безпеки ядерних установок та
ядерних матеріалів, а також відповідної інфраструктури виникла одночасно з
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початком атомної ери.
Констатується, що ймовірність здійснення актів ядерного тероризму
проти відповідних об’єктів в Україні є незначною, особливо в тих регіонах,
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 завдання ударів по об’єктах критичної інфраструктури
держави, у тому числі ядерним та 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 та хімічних об’єктів.
На основі аналізу досвіду США, Словаччини, Угорщини та Польщі
обґрунтовується пропозиція щодо законодавчого закріплення механізму
захисту 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 та оповіщення
про загрозу або виникнення НС, удосконалення механізму інформаційнопсихологічного захисту населення.
Доводиться необхідність прийняття нового Положення про організацію
зв’язку у сфері цивільного захисту та оповіщення про загрозу або
виникнення НС.
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Розділ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ

3.1. Програмно-цільовий метод управління та бюджетування як
основа функціонування активної моделі природно-техногенної безпеки
Аксіомою є твердження про те, що ефективна державна політика та
управлінська діяльність можливі лише за умови належної організації
процесів планування. Передусім це стосується сектору безпеки, в якому
вартість будь-якої помилки принципово зростає. Саме тому надзвичайно
важливу роль у забезпеченні ПТБ та цивільного захисту відіграє стратегічне
планування, яке відображено в різноманітних програмних документах, що
мають нормативно-правовий характер (Стратегія забезпечення національної
безпеки, Військова доктрина, Загальнодержавна цільова програма захисту
населення і територій від НС техногенного та природного характеру на 20132017 рр. та ін.).
Так, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і
оборони України», планування розвитку сектору безпеки і оборони
спрямовуватиметься

на

досягнення

необхідних

можливостей

(спроможностей) складових сектору безпеки і оборони з урахуванням
прогнозу загроз національній безпеці України і здійснюватиметься шляхом
інтеграції системи планування розвитку сектору безпеки і оборони до
системи державного прогнозування та стратегічного планування; узгодження
планування розвитку сектору безпеки і оборони з бюджетним плануванням з
урахуванням соціально-економічного розвитку держави; запровадження
системи планування на основі спроможностей в усіх складових сектору
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безпеки і оборони, узгоджуючи цей процес з програмно-цільовим та іншими
сучасними методами планування фінансових та інших матеріально-технічних
ресурсів

з

подальшим

спроможностей

сектору

розробленням
безпеки

і

концепції

оборони;

розвитку

розроблення

спільних
засад

та

запровадження державної системи управління ризиками в ході виконання
державних програм розвитку складових сектору безпеки і оборони;
ефективного науково-технічного супроводження програмних документів
щодо реформування і розвитку складових сектору безпеки і оборони,
озброєння та військової техніки, державних цільових оборонних програм і
державних оборонних замовлень, спрямованих на виконання цих програм;
узгодження, збалансування та синхронізації між собою у часі за якісними,
ресурсними

параметрами

з

урахуванням

фінансово-економічних

можливостей держави завдань державних цільових оборонних програм
розвитку озброєння та військової техніки, програм розвитку складових
сектору безпеки і оборони з Державною програмою реформування і розвитку
оборонно-промислового

комплексу;

визначення

головних

цілей

цих

програмних документів, виходячи із завдань адаптації системи озброєння до
змін характеру війн і збройних конфліктів, форм і способів ведення збройної
боротьби, визначених Воєнною доктриною України; запровадження єдиного
підходу до розроблення державних цільових програм розвитку складових
сектору безпеки і оборони; підвищення рівня координації діяльності
державних

органів

–

суб’єктів

державного

оборонного

замовлення

(замовників) [229].
Одним з базових понять та документів, що входять до складу чинної
системи законодавчих актів, яка визначає розвиток національного сектору
безпеки [246], є Стратегія національної безпеки України. Уперше назву
цього документа без його офіційного визначення було вжито в Законі
України «Про основи національної безпеки України», а в Законі України
«Про організацію оборонного планування» [214] уперше сформульовано
його визначення та пов’язані з ним такі поняття й об’єкти стратегічного
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планування, як Стратегія воєнної безпеки, стратегічний оборонний
бюлетень, стратегічне та оборонне планування, державна програма розвитку
Збройних Сил України та інших військових формувань тощо.
Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про організацію оборонного
планування», стратегія – це узгоджена за цілями, задачами, умовами та
засобами

довгострокова

комплексна

програма

практичних

дій

із

забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та
держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. Стратегія національної безпеки
України є основою для комплексного планування діяльності органів
державної влади у сфері оборони та національної безпеки.
Як цілком справедливо зазначає А. І. Семенченко, некоректною є
ідентифікація Стратегії як довгострокової комплексної програми практичних
дій. Адже державне програмування є окремою стадією єдиного процесу
формування

та прийняття

політико-адміністративних рішень, що за

технологією стратегічного планування настає після завершення формування
стратегії і має її конкретизувати та деталізувати шляхом розроблення і
реалізації довго-, середньо- та короткострокових державних цільових
програм, які, у свою чергу, трансформуються у відповідні проекти, плани та
бюджети. По-друге, це визначення суперечить Закону України «Про
державні цільові програми», типологія програм якого взагалі не передбачає
довгострокові комплексні програми практичних дій. По-третє, воно створює
конфліктну ситуацію з визначенням іншого документа – Стратегічного
оборонного бюлетеня, що, згідно зі ст. 1 Закону України «Про організацію
оборонного планування», є концептуальним довгостроковим програмним
документом з реформування й розвитку Збройних Сил України та інших
складових Воєнної організації держави. Крім того, з урахуванням великої
мінливості розвитку ситуацій у сфері національної безпеки, їх невизначеності
та сучасних підходів до визначення горизонту стратегічного планування
(середньої тривалості дій прийнятих стратегічних рішень), раціональною
вважається тривалість стратегічного планування на термін від трьох до п’яти
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років. Тому ознака Стратегії тільки як довгострокового документа обмежує
можливості його практичного застосування [246].
Більшість авторів вважає, що Стратегія є результатом першого етапу
формалізації державного управління забезпеченням національної безпеки,
деталізації та конкретизації прийнятих політичних рішень, що здійснюються
в процесі стратегічного планування. Реалізація прийнятих політичних рішень
має починатися з розроблення реалізаційної (імплементаційної) стратегії.
Вона відрізняється від інших документів державного управління насамперед
за рівнем масштабності, загальності, комплексності, тривалості часових
горизонтів, ступенем невизначеності сформульованих (при формуванні
державної політики) для СЗНБ цілей і завдань, а також за видами й обсягами
ресурсів, що можуть бути виділені державою для їх реалізації, тощо [246].
Завдяки стратегічному плануванню керівники органів публічного
управління можуть приймати рішення, узгоджені із завданнями, які ставлять
перед ними держава та суспільство для досягнення певної мети. Окрім того,
планування є своєрідним інструментом для зіставлення затрат (матеріальних,
людських ресурсів тощо) і фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
відповідних заходів. Як слушно наголошує А. Г. Чубенко, вирішення завдань
розвитку системи цивільного захисту та забезпечення її ефективного
функціонування наразі можливе лише в контексті реалізації комплексних
державних цільових програм, які мають бути відображені у відповідних
бюджетних програмах [299, с. 309-313].
Стратегічний план визначає місію відомства (тобто головну мету його
діяльності), цілі, завдання та очікувані результати у довгостроковій
перспективі, зазвичай на період від трьох до десяти років, відповідно до
встановлених пріоритетів Уряду, які виражаються у його програмних
документах. У стратегічних планах визначено головні засади діяльності, які
має бути обов’язково узгоджено з пріоритетами державної політики [34, с.
168-169].
Ефективне функціонування сектору безпеки та оборони, здатного
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забезпечити реалізацію комплексу завдань щодо протидії викликам і
загрозам природно-техногенного та військово-терористичного характеру,
неможливе без вдосконалення системи планування розвитку цього сектору з
урахуванням можливостей вітчизняної економіки. У цих умовах виникає
необхідність

прийняття

оптимальних

рішень

щодо

майбутнього

функціонування сил безпеки та оборони в контексті нових загроз
національним інтересам та моніторингу їхньої поточної діяльності на
відповідність стратегічним цілям розвитку. Підвищення ефективності
розроблення, прийняття та реалізації стратегічних управлінських рішень у
сфері безпеки та оборони стає одним з головних завдань забезпечення
воєнно-економічної безпеки держави [287, с. 156-163].
Розглядаючи проблематику стратегічного планування у сфері ПТБ,
варто звернутися до досвіду країни, яка має найбільш ефективну систему
забезпечення національної безпеки у світі – США. Саме США можуть
вважатися взірцем організації активної моделі безпеки, коли в переважній
більшості випадків загрози виявляються і ліквідуються на ранніх стадіях, що
дозволяє уникнути значних людських і матеріальних втрат. Відповідно, для
США

притаманна

раціональна

і системна

методика

впровадження стратегічних документів з питань

підготовки

та

національної безпеки.

Система стратегічних документів цієї країни характеризується чіткою
структурованістю,

ієрархічністю,

при

цьому

розподіл

документів

здійснюється за функціональною та галузевою класифікацією.
Найвищий рівень у цій ієрархії документів після Конституції посідає
Стратегія національної безпеки, на базі якої розробляються Національна
стратегія оборони, а також регіональні стратегії та галузеві стратегії інших
складових сфери національної безпеки, що в сукупності утворюють другий
рівень системи стратегічних документів. Національна воєнна стратегія США
є похідною від Національної стратегії оборони та базовим документом
третього рівня ієрархії, у якому визначаються завдання Збройних Сил та
концепції спільних дій [246]. Функціональні стратегії забезпечують протидію
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окремим загрозам національній безпеці. При цьому на кожному ієрархічному
рівні

одночасно

формуються

та

реалізуються

загальні,

галузеві

й

функціональні стратегії. Водночас окремими фахівцями відзначається
недостатня концептуальність та непрозорість процедур формування як
проекту Стратегії воєнної безпеки, так й інших планових документів [272,
с. 18-22].
Повертаючись до аналізу вітчизняної системи стратегічно-планових
документів у сфері забезпечення національної безпеки, маємо констатувати її
певну еклектичність. Значною мірою така ситуація зумовлена особливостями
розвитку теорії, а відповідно і практики забезпечення національної безпеки в
Україні, коли внаслідок певних кон’юнктурних інтересів паралельно із
запровадженням
стратегічних

прогресивних

документів

без

підходів
належного

щодо

формування

обґрунтування,

системи

прорахунку

потенційних наслідків, урахування специфіки національного безпекового
середовища до її складу були інтегровані рудименти минулого (в тому числі
такі, які псевдофахівці сліпо «мавпували» у східного сусіда), або, хоч і з
найкращими намірами, але не з найкращими наслідками, включені
найпрогресивніші елементи західних моделей безпеки, але

відбувся цей

процес без належної адаптації та гармонізації з існуючою системою безпеки
(варто пам’ятати, що західні моделі безпеки розраховані переважно на
взаємодію у складі колективних систем безпеки, передусім НАТО, на що
нашій державі наразі розраховувати в повному обсязі не є доцільним).
Відповідно, такі базові документи, як Стратегія національної безпеки
України та Стратегія воєнної безпеки, мають формуватись і коригуватись на
підґрунті

спеціальних процедур стратегічного планування у сфері

забезпечення національної безпеки, таких як стратегічний аналіз й
моніторинг, що для сектору безпеки визначені як огляд сектору безпеки та
оборонний огляд [246].
Поняття оборонного огляду визначено Законом України

«Про

організацію оборонного планування» [214]. Водночас дефініція «огляд
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сектору безпеки» у чинній нормативно-правовій базі відсутня, хоча цей
термін вживається як на нормативно-правовому рівні, так і у численних
теоретичних джерелах [246].
Ми погоджуємося із запропонованою А. І. Семенченко моделлю
структури системи стратегічних документів, що відповідає сучасним
поглядам на процес формалізації політико-адміністративних рішень у сфері
забезпечення національної безпеки. Відповідно до цього підходу оборонний
огляд є невід’ємною складовою огляду сектору безпеки і специфічною
процедурою стратегічного моніторингу та аналізу у воєнній сфері.
Оборонний огляд має бути максимально гармонізовано та уніфіковано,
скоординовано з оглядом сектору безпеки за теоретико-методологічним
апаратом, регламентами здійснення, змістом та формою представлення
кінцевих результатів, об’єктами та суб’єктами дослідження тощо [244-246].
При такому підході ми можемо досягнути узгодженого вирішення завдань
цивільної оборони та

цивільного захисту як невід’ємної складової

забезпечення ПТБ і національної безпеки загалом.
Огляд сектору безпеки та Оборонний огляд включають у себе
сукупність загальних «стандартних» процедур та заходів, головні з яких
визначено

в

чинному

законодавстві:

здійснення

розвідувальної

та

інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах національної безпеки;
виявлення, ідентифікація та оцінка рівня загроз (небезпек, викликів)
національним інтересам України, дестабілізуючих факторів, причин їх
виникнення та наслідків прояву, їх взаємозв’язків; прогнозування змін, що
відбуваються у визначальних сферах національної безпеки; забезпечення та
контроль надання й обробки необхідної Стратегії забезпечення національної
оборони інформації, її зберігання, конфіденційності та використання в
інтересах національної безпеки України й розроблення (коригування)
відповідної системи стратегічних документів; формування (уточнення)
комплексу завдань Стратегії забезпечення національної оборони на основі
офіційно визначеної системи національних цінностей, інтересів та цілей,
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концептуальних підходів і пріоритетних напрямів забезпечення національної
безпеки та оборони; оцінка стану, виявлення тенденцій змін геополітичної,
геоекономічної, геостратегічної ситуацій у світі, аналіз особливостей
реформування національного сектору безпеки та формування відповідних
сценаріїв розвитку ситуації; науково обґрунтоване передбачення напрямів
розвитку сектору безпеки, окремих його складових, можливого стану в
майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення
параметрів національної безпеки; оцінка ефективності державної політики та
державного управління забезпеченням національної безпеки; оцінка слабких
та сильних сторін

Стратегії забезпечення національної оборони,

її

можливостей щодо забезпечення прийнятного рівня національної безпеки;
формування бази даних паспортів загроз та кризових ситуацій; формування
баз даних антикризових та раціональних механізмів стратегічного управління
тощо [246].
Таким

чином,

пріоритетним

завданням

у

сфері

забезпечення

безпекового планування є узгодження чинних нормативно-правових актів
щодо застосування понятійно-категоріального апарату теорії національної
безпеки,

розроблення

структури

та

встановлення

ієрархії

системи

стратегічних документів у сфері забезпечення національної безпеки,
завершення формування системи нормативно-правових актів у сфері
національної безпеки та вилучення з її складу документів, що не підтвердили
свою дієздатність та ефективність [246], забезпечення формування системи
стратегічного планування на основі програмно-цільового підходу відповідно
до європейських стандартів та стандартів НАТО.
Отже, система планування у сфері забезпечення ПТБ та цивільного
захисту – це комплекс взаємопов’язаних елементів, за допомогою якого
суб’єкти забезпечення ПТБ та цивільного захисту визначають ресурси й
можливості, необхідні для досягнення цілей і виконання завдань у сфері ПТБ
та цивільного захисту. Найбільш повно відповідає вимогам щодо організації
ефективного управління методологія адміністрування та бюджетування,

215

заснована на програмно-цільовому підході.
Уперше програмно-цільовий метод було запроваджено у приватному
секторі.

Ідея

належала

американському

підприємцю,

власникові

автомобілебудівної компанії «Форд» Ліндону Джонсону, який на той час був
Президентом США. У середині 1960-х років міністр оборони США Роберт
Макнамара перейняв цю ідею і вирішив застосувати її в міністерстві, яке він
очолював. Згодом було прийнято рішення про застосування цього методу в
усіх міністерствах США [32, с. 59-52].
Програмно-цільове управління – один із видів управління, в основу
якого покладено орієнтацію діяльності на досягнення цілей, передбачених
програмою. При програмному управлінні основу становить не організаційна
структура, що склалася, а управління елементами програми, програмними
діями.
Основу

програмно-цільового

управління

становить

розроблення

комплексної цільової програми. Будь-яка комплексна цільова програма
характеризується наявністю мети, закріпленням

відповідних ресурсів

(матеріальних, трудових і фінансових) та поділом на відповідні підпрограми
й заходи.
У науці та практиці репрезентовано декілька поглядів на місце
програмно-цільового підходу в загальній системі планування й управління.
Відповідно до першого, програмно-цільовим є будь-яке планування, оскільки
його сутність виражається у визначенні мети й шляхи до неї. Отже,
програмно-цільовий підхід розглядається як чітке формулювання цілей
(головних завдань) і шляхів до них, тобто здійснюється більш ретельне
розроблення звичайних планів [242, с. 994-998]. Відповідно до другого
програмно-цільовий

підхід

властивий

розробленню

програм

рішення

найважливіших, найбільш актуальних проблем [133, с. 27]. Інші автори,
зокрема Н. Т. Тверезовська, вважають важливим розрізняти програмноцільовий підхід як систему принципів, які визначають загальну стратегію
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планової діяльності, і програмно-цільові методи – конкретні способи
здійснення цієї діяльності відповідно до принципів даного підходу [270].
У будь-якому разі програмно-цільовий підхід виступає як спосіб
вироблення та здійснення планових, управлінських рішень, заснований на
комплексному аналізі проблеми й побудови системної сукупності заходів і
дій, спрямованих на досягнення поставленої мети, рішення цільового
завдання, що зумовлено проблемою. Фактично програмно-цільовий підхід є
виявом комплексного системного підходу до вирішення завдань у сфері
планування й публічного управління.
Практика

застосування

ПЦМ

управління

виявилася

особливо

ефективною у бюджетній сфері. Бюджет став зрозумілішим і чіткішим
завдяки конкретизації завдань для програми, яку передбачалося фінансувати
з бюджету. Це стосувалося не тільки бюджету центрального уряду
(федерального бюджету), а й муніципальних бюджетів. Нині більшість країн
з ринковою економікою використовують елементи цього методу

в

бюджетному процесі, передусім Канада, країни Європи, Нова Зеландія,
Австралія та багато інших, серед яких і країни колишнього Радянського
Союзу [34, с. 167].
Програмно-цільовий метод бюджетування – дуже своєчасна та
необхідна для України модель, яка задовольняє всі вимоги реформування
державної фінансової системи, передусім в умовах обмежених фінансових
ресурсів, необхідності продуктивного розподілу бюджетних коштів та
підвищення

відповідальності

за

їх

використання.

Сутність

ПЦМ

бюджетування полягає в розподілі ресурсів за програмами, що мають
конкретні стратегічні цілі й оперативні завдання, які необхідно виконати
[305].
У свої публікаціях, підготовлених у співавторстві з А. Г. Чубенко та
О. І Деревчуком, ми вже наголошували на тому, що сучасна цілеорієнтована
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методологія управління та бюджетування найчастіше використовує термін
«програмно-цільове бюджетування», що являє собою еквівалент англійського
поняття «регformance budgeting». Переклад цього терміна як «бюджетування,
орієнтоване на результат» більшою мірою відповідає суті явища, до того ж в
англомовній літературі є приклади використання терміна «result-oriented
budget» як синоніма «регformance budgeting» [305, с. 57-58].
Застосування програмно-цільового бюджетування в бюджетному
процесі передбачає впровадження й інших елементів ПЦМ, окремі з яких вже
запроваджено. Йдеться про удосконалення середньострокового планування,
реформування державної служби, створення передумов для переходу на
систему обліку витрат із нарахування тощо. Очевидно, що цілком розкрити
потенціал цих заходів як засобу підвищення соціальної та економічної
ефективності державних витрат неможливо за незначний проміжок часу –
про це свідчить і більш ніж піввікова історія впровадження програмноцільового бюджетування в США, і двадцятирічний період бюджетних
реформ у країнах Британської Співдружності. Але, незважаючи на труднощі,
пов’язані з переходом до принципово іншого методу управління державними
витратами, ці країни послідовно впроваджували технології програмноцільового бюджетування, одночасно розвиваючи й удосконалюючи їх [32,
с. 49-50].
Цікаво, що не існує загальноприйнятого визначення програмноцільового бюджетування. Це обумовлено комплексністю поняття та його
здатністю еволюціонувати. У найзагальнішому вигляді програмно-цільове
бюджетування можна визначити як систему бюджетного планування, що
пов’язує зроблені витрати з очікуваною віддачею від цих витрат, з їх
соціальною та економічною ефективністю. Хоча в цьому визначенні йдеться
про програмно-цільовий метод як про систему бюджетного планування,
одним тільки плануванням особливості цього методу не обмежуються.
Багатоаспектність

концепції

програмно-цільового

бюджетування

зумовлена ще і тим, що цей метод можна застосовувати як для планування
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витрат органів державної влади та місцевого самоврядування, так і для
планування

витрат окремих розпорядників кредитів та

одержувачів

бюджетних коштів – міністерств, відомств, бюджетних установ тощо.
Природно, що в кожному конкретному випадку виникають свої особливості,
які загалом не змінюють суті справи. Відкритість концепції програмноцільового бюджетування означає, що система елементів, які включаються до
неї, не є незмінною, а навпаки, передбачає багатоваріантність, різні способи
встановлення зв’язку між державними витратами та значущими для
суспільства результатами. Це підтверджує різноманіття шляхів і методів
застосування програмно-цільового бюджетування в розвинених країнах світу
[32, с. 51].
Як ми вже зазначали раніше, програмно-цільовий метод є невід’ємною
частиною управлінського процесу загалом, одним з найефективніших
інструментів планування та реалізації стратегічних рішень у сфері ПТБ та
цивільного захисту у вигляді державних цільових програм. Американський
дослідник Аллен Стейсс визначає програму як «обґрунтовану розрахунками
та значиму групу взаємозалежних видів діяльності і проектів, що
перебувають під єдиним управлінням і потребують відповідних ресурсів для
досягнення загального результату» [343, с. 158]. Чинне законодавство
визначає державну цільову програму як комплекс взаємопов’язаних завдань і
заходів, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем розвитку
держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних
одиниць, що здійснюються з використанням коштів Державного бюджету
України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним
забезпеченням. Метою розроблення державних цільових програм є сприяння
реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави,
окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць;
забезпечення
ресурсів,

концентрації

виробничого

та

фінансових,

матеріально-технічних,

науково-технічного

потенціалу,

а

інших
також

координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади,
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підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем
[199].
Цільові програми у сфері ПТБ розробляються з метою визначення
перспективних цілей, завдань та практичних заходів організаційного
(технічного) і соціально-економічного характеру щодо системи цивільного
захисту, з урахуванням визначених строків планування та основних
показників забезпечення фінансовими ресурсами. Цільові програми мають
становити основу реалізації державної політики розвитку сектору безпеки та
оборони за головними напрямами, оскільки вони дозволяють найбільш
ефективно використовувати наявні ресурси для вирішення цільових завдань у
сфері ПТБ. При цьому обов’язком керівників сектору безпеки є визначення
цілей та завдань, а інструментом, що забезпечує ефективне забезпечення їх
досягнення, є бюджет.
Програмно-цільовий метод у системі планування розвитку системи
забезпечення ПТБ та цивільного захисту передбачає реалізацію трьох
взаємозалежних і послідовних етапів:
1) перспективне планування розвитку та реформування системи
забезпечення ПТБ та цивільного захисту, тобто визначення цілей і завдань та
формулювання пріоритетів розвитку суб’єктів забезпечення

ПТБ та

цивільного захисту;
2) програмування – розроблення цільових програм розвитку системи
забезпечення ПТБ та цивільного захисту;
3) розроблення відповідного бюджету, який передбачає розподіл
фінансових та матеріально-технічних ресурсів між суб’єктами забезпечення
ПТБ та цивільного захисту.
Відповідно до вищезазначеного, маємо отримати довгострокову
програму розвитку системи забезпечення ПТБ – аналітичну основу для
визначення

перспективної

організаційно-штатної

структури

суб’єктів

системи забезпечення ПТБ та цивільного захисту, що має бути досягнута в
результаті планування, розподілу й використання державних ресурсів у
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процесі розроблення та реалізації відповідного бюджету [287, с. 156-163].
Так, у процесі планування у сфері ПТБ, відповідно до принципів
програмно-цільового підходу, необхідно визначити головну мету – створення
сучасної й ефективної системи цивільного захисту та цивільної оборони за
умови достатнього рівня її ресурсного забезпечення. Цілі й завдання у сфері
ПТБ визначаються відповідно до законодавчих актів з питань національної
безпеки, з урахуванням стану воєнно-політичної та економічної обстановки,
національних інтересів України.
Методичну основу етапу програмування становлять розроблення і
прийняття ієрархічно взаємозалежних цільових програм, що поєднують усі
напрями діяльності Сектору безпеки і оборони держави. Кожна цільова
програма піддається детальному аналізу з погляду її повної вартості й
ефективності. Необхідно зазначити, що при розробленні й прийнятті
ієрархічно побудованих цільових програм потреби держави у сфері безпеки
має бути заздалегідь збалансовано з її економічними можливостями, інакше
необхідно переглянути або самі цілі, або шляхи і терміни їх досягнення
[287, с. 156-163].
Надзвичайно важливим етапом планування заходів у сфері ПТБ та
цивільного захисту є розроблення проекту відповідного бюджету на
поточний

рік,

а

також,

з

урахуванням

запровадження

елементів

середньострокового бюджетного планування, на два роки, наступні за
плановим. При підготовці бюджету розробляються детальні переліки
закупівель, графіки виробництв, терміни, ціни, готуються дані про наявність
фондів і визначаються інші аспекти діяльності для поточного року
перспективної програми [287]. Ефективність ПЦМ можна підвищити шляхом
використання

методів

оптимального

управління

на

різних

етапах

розроблення та реалізації цільової програми [150, с. 86-95].
До запровадження програмно-цільової методології в бюджетному
процесі видатки з державного бюджету здійснювалися за принципом
необхідності фінансування тих чи інших заходів, ураховуючи наявні
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фінансові ресурси держави. Надходження формували ресурсну частину
бюджету, й увага під час планування бюджетних показників акцентувалася
саме на питанні обсягу фінансових ресурсів [34, с. 166].
Так, на думку М. В. Ливдар, метод складання і виконання бюджету на
основі «витратного підходу» ґрунтувався на обрахунку потреби у видатках на
утримання

бюджетної

установи:

виплати

зарплати,

оплати

вартості

використаних енергоносіїв, видатків на харчування та ін. Результатами
такого способу управління фінансами було планування бюджету лише на
один рік, зосередження на досягненні значних показників, яке гарантувало
збільшення грошей, відсутність відповідальності за результати діяльності,
фінансування надання громадянам не суспільних послуг, а «безкоштовних»
державних благ,

відсутність зв’язку між затраченими ресурсами й

отриманими результатами [104, с. 109-114].
Запровадження ПЦМ фінансування обумовило перехід від принципу
утримання за рахунок бюджетних коштів системи та забезпечення ПТБ до
принципу отримання конкретних результатів від використання таких коштів
їх отримувачем у межах реалізації певної програми.
Крім того, зазначає А. Г. Чубенко, це дає можливість ефективного
залучення позабюджетних джерел, оскільки дозволяє визначити конкретні
частки участі як у витратах, так і в результатах, а в кінцевому підсумку –
концентрувати значні ресурси на пріоритетних масштабних проектах з
конкретними соціально-екологічними результатами.
Такий підхід характеризується можливістю формування бюджету, що
спрямований на захист населення і територій від НС техногенного,
природного і військового характеру, на основі довгострокового бюджетного
планування в контексті загальнодержавної фінансової політики, спрямованої
на досягнення стратегічних соціально-економічних цілей [301, с. 276].
Бюджетування, орієнтоване на результат, – це принципово інший
підхід до формування бюджету, особливістю якого є те, що спочатку увага
зосереджується на результатах, яких необхідно досягти під час виконання
програми, а вже потім визначається, які ресурси слід використовувати для
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досягнення цих результатів. Формулювання цілей реалізації бюджетних
програм має здійснюватися в контексті кінцевого підсумку з максимально
чітким визначенням ефекту порівняно з поточною ситуацією. Водночас такі
цілі досить складно піддаються конкретизації, передусім з позицій
конкретного

соціально-економічного

результату.

Цільове

управління

потребує створення і функціонування науково обґрунтованої системи
показників, що характеризують стан та динаміку природних, соціальних і
виробничих об’єктів з позицій можливих природно-техногенних ризиків
[301, с. 276-277].
Дослідження особливостей забезпечення ПТБ та цивільного захисту на
основі програмно-цільового підходу вимагає зосередження уваги на такому
архіважливому

питанні,

як

принципи

здійснення

бюджетування,

орієнтованого на результат. На жаль, у юридичній доктрині цьому питанню
приділено недостатньо уваги. Тому спробуємо акцентувати на тих аспектах
цієї проблематики, які мають найбільше значення для забезпечення ПТБ та
цивільного захисту. Так, О. С. Матненко, зазначаючи, що програмно-цільове
бюджетування є частиною бюджетної діяльності і ще більш загальних систем
діяльності (фінансової, публічної, соціальної діяльності загалом), наголошує
на тому, що в ньому знаходять вираження як загальні, так і спеціальні
правові принципи [122]. Серед загальних правових принципів виокремлено
принцип пріоритету прав і свобод громадян (принцип гуманітарності);
принцип врахування історичних умов і пріоритетів розвитку держави
(принцип історизму); принцип федералізму та гарантованості місцевого
самоврядування; принцип гласності, що забезпечує доступ необмеженого
кола суб’єктів до інформації про розроблення, прийняття, зміст, виконання
бюджетних

програмно-цільових

актів,

урахування

думки

населення,

зацікавлених осіб при їх підготовці.
Розглянемо спеціальні принципи, які запропонував О. С. Матненко.
1. Принцип результативності та ефективності використання бюджетних
коштів.
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Питання

забезпечення

ефективності

традиційно

досліджувалося

переважно представниками економічної науки. Економічна ефективність – це
отримання максимуму можливих благ від наявних ресурсів. Для цього
постійно мають зіставлятися блага і витрати, тобто обов’язковою умовою
ефективності виступає раціональна поведінка, яка полягає в прагненні до
максимального прибутку (результату) за мінімальних витрат [318, с. 62]. В
англомовній науці для позначення цього виду ефективності публічного
управління використовують термін «efficiency», що вживається у значенні
«продуктивність» й означає зіставлення затрат і результатів діяльності
владних структур [8]. Економічна ефективність у більшості випадків може
бути зведена до фінансових показників. Так, відповідно до ст. 7 Бюджетного
кодексу України від 8 липня 2010 р. зміст принципу ефективності та
результативності полягає в тому, що «при складанні та виконанні бюджетів
усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей,
запланованих

на

основі національної системи

цінностей

і

завдань

інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання
послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим
самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та
досягнення максимального результату при використанні визначеного
бюджетом обсягу коштів».
Враховуючи, що нас цікавить не абстрактна ефективність, а ефективність
діяльності у сфері ПТБ та цивільного захисту, методологічно правильним є
використання

в

такому

контексті

й

поняття

«вартість

управління»,

запропонованого Б. Гаврилишиним, який визначив його як «матеріальні
витрати (як-то частка національного валового продукту), що поглинається всіма
рівнями урядової структури, кількість зайнятих чиновників, які виключаються з
інших сфер діяльності суспільства» [39, с. 216].
Система суб’єктів забезпечення ПТБ в процесі своєї діяльності повинна
забезпечити

передусім

позитивну

соціальну

результативність.

Під

результативністю в літературі розуміється досягнення мети управлінської
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діяльності [297, с. 57]. Соціальна ефективність виявляється як частковий
критерій ефективності суспільної праці, саме вона зазвичай є головним
показником результативності управлінської діяльності щодо забезпечення
реалізації прав людини [160, с. 30-31]. Водночас складність полягає в тому,
що соціальну ефективність в більшості випадків не можна визначити в
кількісних показниках. Поряд з економічною, технічною та соціальною
ефективністю в наукових джерелах розглядаються й такі поняття, як «цільова
ефективність», під якою розуміють узгодженість результату з метою, при
цьому оцінка узгодженості враховує дві її функції – коригуючу та мотивуючу
[333, с. 550-551]; «організаційна ефективність», яка характеризує оптимальну
форму взаємозв’язків елементів системи, що робить її найбільш ефективною в
досягненні поставленої мети [295, с. 46-50].
У своїй кандидатській дисертації ми запропонували універсальну
дефініцію ефективності управління, під якою пропонується розуміти «повне
досягнення реальної та соціально-корисної конкретної управлінської мети за
мінімальних витрат ресурсів в оптимальний строк з урахуванням обставин
зовнішнього та внутрішнього характеру» [160, с. 31-33].
Відповідно, обґрунтованою видається теза А. Г. Чубенка про те, що
ефективність підсистеми фінансово-ресурсного забезпечення цивільного
захисту визначається сукупністю таких елементів, як розвинута програма
оцінки і попередження ризиків, наявність об’єктивної інформації та
функціональної

системи

інформаційного

обміну

й

моніторингу.

Як

інтегральні показники системи цивільного захисту доцільно використовувати
розмір середніх витрат на попередження і мінімізацію наслідків найбільш
значних

НС.

Значні НС

характеризуються

визначеною вірогідністю

виникнення та витратами на попередження – порівнюються з величиною
потенційних та реальних соціально-економічних збитків. Принциповою
умовою позитивної соціально-економічної результативності фінансування
системи цивільного захисту є досягнення необхідного балансу між
поєднанням різних джерел фінансування та запобігання дублюванню або
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змішуванню функцій у сфері цивільного захисту [301, с. 276-277].
У вітчизняному законодавстві зміст та елементи результату як
об’єктивного підсумку бюджетного фінансування та ключового елемента
всієї системи забезпечення ефективності використання бюджетних коштів не
розкрито. Згідно з нормами Бюджетного кодексу України, результативні
показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності
бюджетної програми і включають у себе кількісні та якісні показники, які
визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її
реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань
бюджетної програми [33].
У цьому контексті заслуговує на увагу досвід окремих країн, у яких
класифікацію результатів використання бюджетних коштів визначено в
нормативно-методичних документах не лише міністерства фінансів, а й
рахункової палати. Зокрема, у них виокремлено прямі й кінцеві результати.
Стосовно

реалізації

головного

змістовного

призначення

бюджету

(задоволення публічних потреб та інтересів) визначальну роль відіграють
кінцеві результати, що характеризують якість впливу на суспільні відносини,
їх стан та динаміку, тих дій і рішень органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, які забезпечені бюджетним фінансуванням [305,
с.

26-28].

Відповідно,

обґрунтованою

видається

пропозиція

щодо

законодавчого закріплення вимоги формулювання у програмно-цільових
актах з питань ТПБ та цивільного захисту не лише кінцевих результатів
реалізації програми, а й відповідних проміжних індикативних показників, що
дасть змогу здійснювати аудит ефективності виконання відповідних програм
у сфері безпеки.
2. Принцип адекватного цілепокладання включає в себе вимоги до
побудови цілей бюджетної діяльності, без дотримання яких мета не може
вважатися належним чином сформульованою і досяжною. Йдеться про
викладення зазначених вимог, які в основі своїй виходять з прийнятої в теорії
програмно-цільового управління системи SMART-вимог, згідно з якою мета
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має бути конкретною, вимірною, досяжною, релевантною (до компетенції
відповідного органу та інших цілей), визначеною за часом досягнення.
3.

Принцип

достовірності

програмно-цільового

бюджетного

планування, що передбачає врахування комплексу чинників та умов, які
впливають

на

процес

досягнення

цілей

з

максимальним

ступенем

відповідності їх минулого, сучасного або майбутнього стану [122].
4. У своїх публікаціях ми вже підкреслювали, що до спеціальних
принципів має належати також принцип послідовності (або поетапності),
змістом якого є забезпечення кореляції між відповідними програмними
актами, нормативним визначенням механізму оцінки пріоритетності цілей та
дотриманням послідовності етапів їх реалізації. Упровадження у практику
цього принципу вимагає виокремлення двох частин бюджетних програмноцільових актів: постійної, в якій фіксуються найбільш стабільні елементи
(генеральні цілі, базова компетенція органів виконавчої влади, строки
проведення основних заходів, послідовність проведення заходів та інші
принципові положення з відповідним обсягом фінансового забезпечення), та
змінної частини, у межах якої має бути чітко окреслено елементи процесу,
що потребують корегування

відповідно до змін політико-правового

становища в суспільстві чи фінансово-економічних можливостей держави
[305, с. 26-27].
Крім того, розроблення та виконання бюджетних цільових програм у
сфері ПТБ має ґрунтуватися на таких нормативно закріплених принципах:
– об’єктами

державного

фінансування

мають

бути

виключно

програми, соціально-економічну та організаційну ефективність яких може
бути верифіковано;
– система оцінки результатів як виконавців програм, так і програми
загалом повинна ґрунтуватися на універсальних критеріях, які широко
використовуються у світовій практиці (з урахуванням адаптації сектору
безпеки та оборони до стандартів НАТО особливу увагу має бути приділено
саме показникам, якими користуються в Альянсі);
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– кожен рівень програми повинен мати чітко визначену систему
управління кінцевими результатами;
– обсяги

фінансування

кожного

учасника

програми

повинні

відповідати науково обґрунтованим нормам та міжнародній практиці
формування кошторисів відповідних робіт;
– офіційно визначені фінансові зобов’язання держави в межах
програми мають бути неухильно виконані за строками та сумами виплат;
– розпорядники державних коштів повинні отримати право гнучкого
управління такими коштами в межах затверджених кошторисів [305, с. 2730].
Особливим принципом програмно-цільового бюджетування у сфері
ПТБ та цивільного захисту може бути «визначення обсягів фінансування
попереджувальних заходів на основі аналізу потенційних ризиків та втрат» та
«пріоритетності фінансування заходів, спрямованих на попередження
можливих НС».
Надзвичайно важливим видається також нормативне закріплення
принципу стабільності фінансування цільових програм у сфері ПТБ та
цивільного захисту. Зміст цього принципу варто роз’яснити детальніше. Так,
напрямом удосконалення механізму фінансування ПТБ та цивільного захисту
з використанням ПЦМ є перехід до реального середньострокового
бюджетного планування, як це передбачено Бюджетним кодексом України.
Відповідно до ст. 20 Кодексу програмно-цільовий метод у бюджетному
процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два
бюджетні періоди. Але запровадження середньострокового індикативного
планування

не

призвело

до

раціоналізації

механізму

бюджетного

фінансування. Наприклад, основним програмним документом у сфері
забезпечення ПТБ та цивільного захисту в Україні є Загальнодержавна
цільова програма захисту населення і територій від НС техногенного та
природного характеру на 2013-2017 рр., затверджена Законом України від 7
червня 2012 р. І хоча програмою визначено орієнтовний обсяг її
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фінансування,

жодних

гарантій

щодо

дотримання

цих

показників

законодавство не передбачає. Іншими словами, виходимо з того, що певні
заходи у сфері ПТБ та цивільного захисту, заплановані в межах реалізації
довгострокової цільової програми, може бути профінансовано лише
частково, а може бути не профінансовано взагалі. При цьому цілком
вірогідним є варіант, за якого кошти витрачено, а кінцеву мету заходів у
межах програми не досягнуто. Звичайно, якщо йдеться про досягнення
прийнятного рівня ПТБ, такі результати нас влаштовують. Але проблема в
тому, що вже на стадії складання проектів відповідних державних та
місцевих цільових програм, у тому числі Загальнодержавної цільової
програми захисту населення і територій від НС техногенного та природного
характеру на 2013-2017 рр., регіональних програм забезпечення природнотехногенної та екологічної безпеки, цивільного захисту, розробники,
керуючись

принципом

реалізму,

закладають

фактично

мінімальні

результативні показники та, відповідно, мінімальне бюджетно-ресурсне
забезпечення. Або ситуація виявляється діаметрально протилежною –
плануються окремі заходи із завищеним обсягом фінансування з розрахунком
на те, що частину коштів виконавці так чи інакше отримають (принцип
«проси більше, тоді щось отримаєш»). На жаль, обидва підходи не можуть
бути охарактеризовані як ефективне довгострокове планування на основі
ПЦМ.
Ми поділяємо думку А. Г. Чубенка стосовно того, що програмноцільова форма фінансування заходів цивільного захисту має також
передбачати конкретні показники щодо їх фінансування в межах державних
цільових програм запобігання екологічним і техногенним аваріям, а також
програм формування запасів товарно-матеріальних цінностей, наприклад на
основі створення системи державних контрактів на придбання тих чи інших
товарів і послуг. Подальше впровадження ПЦМ фінансування видатків у
сфері цивільного захисту вимагає адекватного правового регулювання.
Передусім, виправданим є розроблення та прийняття Постанови Кабінету
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Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення контролю за
виконанням бюджетних програм та критеріїв визначення ефективності їх
реалізації». Крім того, у цьому контексті доцільним видається: розроблення
та нормативне затвердження Концепції управління фінансами у сфері
цивільного захисту, яка сприятиме, зокрема, запровадженню деталізації
видатків у сфері цивільного захисту, підвищенню рівня контролю за
результатами виконання бюджетних програм; посилення відповідальності
головних розпорядників бюджетних коштів (ДСНС, МВС, МО) та інших
відповідальних виконавців бюджетних програм у сфері цивільного захисту за
дотримання відповідності бюджетних програм нормативно визначеній меті, а
також за фінансове забезпечення бюджетних програм і результати їх
виконання;

розмежування

компетенції

та

відповідальності

суб’єктів

управління фінансами у сфері цивільного захисту; зміцнення інституційних
засад державної системи регулювання цивільного захисту [301].
Усвідомлюючи, що проста констатація проблеми не забезпечує її
вирішення, сформулюємо конкретні рекомендації щодо удосконалення
механізму довгострокового планування на основі ПЦМ з урахуванням
принципу стабільності фінансування.
Так, законодавство деяких країн передбачає існування багаторічних
бюджетів. Відповідно до ст. 110 Основного Закону ФРН, бюджет
затверджується бюджетним законом на один рік або декілька років, окремо
по кожному з них, до початку першого звітного періоду.
Для деяких частин бюджету можливо передбачити їх дію в різні
проміжки часу, розписані за звітними роками. Так, Конституція Греції (п. 6
ст. 79) передбачає можливість прийняття бюджету на два роки. Деякі країни
приймають на декілька років не весь бюджет, а його частини. Такі заходи
використовуються для багаторічних програм державних капіталовкладень,
реалізації великих інвестиційних проектів, реалізація яких далеко виходить
за межі бюджетного року. Такий бюджет має назву ланцюгового, до нього
входять схвалені представницьким органом видатки на цивільні та військові
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капіталовкладення на кілька років. Річні розбивки по цих видатках входять
до бюджету відповідного року без додаткової санкції парламенту [290, с. 8081].
На перевагах ланцюгового бюджету загалом ми вже неодноразово
акцентували увагу у свої публікаціях [153, с. 104-106; 305, с. 26-31].
З урахуванням того, що наразі в Україні відбувається конституційна
реформа, до Конституції можливим є внесення відповідних змін, якими, за
аналогією з Конституцією ФРН, було б передбачено запровадження
багаторічних бюджетів загалом або застосування механізму прийняття
окремих

частин

(статей)

Державного бюджету як багаторічних.

У

Бюджетному кодексі ці положення Конституції має бути деталізовано.
Зокрема, доцільно передбачити існування багаторічних захищених статей у
сфері фінансування

безпеки

та

оборони

з

особливою

процедурою

корегування показників видатків за такими статтями в разі зміни безпекового
середовища,

зокрема

характеру

зовнішніх

та

внутрішніх

загроз,

запровадження нових технологій тощо.
Багаторічні бюджетні статті може бути використано для вирішення
багатьох специфічних завдань у сфері ПТБ та цивільного захисту.
Запровадження такого підходу може викликати аргументовану критику на
кшталт «річ не в тому, на якій строк приймається бюджет, а в тому, які
механізми його реалізації існують». Але насправді, враховуючи високий
ризик корегування показників державних цільових програм та відповідних
бюджетних програм виходячи виключно з міркувань політичної доцільності
(варто згадати руйнацію сектору безпеки і оборони за часів президенства В.
Януковича), пропонуємо розробити надійний механізм дотримання гарантій
належного і стабільного фінансування сектору безпеки і оборони загалом і
механізму забезпечення ПТБ та цивільного захисту зокрема. Важливим
кроком на цьому шляху має стати законодавче закріплення мінімального
розміру видатків на оборону у відсотках від ВНП у ст. 2 Закону України
«Про оборону» (на нашу думку, не менше 5%). Відповідно до положень
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Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 24
вересня 2015 р. № 555/2015, загальний обсяг видатків на оборону має
становити не менше трьох відсотків запланованого обсягу валового
внутрішнього продукту на відповідний рік [223]. Водночас необхідно
зважати на те, що фінансування оборони і діяльності, спрямованої на
забезпечення ПТБ та цивільного захисту, перебуває в нерозривному зв’язку,
адже оборона України базується на готовності та здатності органів державної
влади,

усіх

ланок

воєнної

організації

України,

органів

місцевого

самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки
до переведення, за необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі
збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності
населення і території держави до оборони [213]. Існуюча сьогодні практика
закріплення видатків на безпеку і оборону рішенням Ради національної
безпеки і оборони України [225] є, безумовно, правильною, але проблем
ефективного довгострокового планування, у тому числі бюджетного, не
вирішує. Так, наприклад, рішенням Ради національної безпеки і оборони
України «Про ресурсне забезпечення сектору безпеки і оборони України у
2015 році» від 20 грудня 2014 р. Кабінету Міністрів України було доручено
передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в
обсязі 80167,5 млн грн (з яких на виконання завдань у сфері цивільного
захисту ДСНС – видатки в обсязі 4259,7 млн грн), забезпечити протягом 2015
р. своєчасне та відповідно до обґрунтованих потреб фінансування видатків за
бюджетними програмами, спрямованими на забезпечення діяльності та
розвитку сектору безпеки і оборони України, організувати в межах
виконання заходів комплексного огляду сектору безпеки і оборони України
розроблення середньострокових прогнозних показників видатків Державного
бюджету, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони
України. Усі передбачені рішенням Ради національної безпеки і оборони
заходи є обґрунтованими і своєчасними, але їх результативність обмежується
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строками

виконання

протягом

бюджетного

року

(видатки

в

середньостроковій перспективі розглядаються лише у вигляді прогнозних
показників). Зокрема, положення Воєнної доктрини щодо мінімальних
обсягів фінансування видатків у сфері оборони також сформульовані
недостатньо коректно з точки зору юридичної техніки: «Фінансування потреб
оборони держави здійснюється за рахунок і в межах коштів, визначених у
законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Для досягнення
цілей Воєнної доктрини загальний обсяг видатків на оборону має становити
не менше трьох відсотків запланованого обсягу валового внутрішнього
продукту на відповідний рік» [223]. Вважаємо, що цю норму має бути
викладено

таким

чином:

«Фінансування

потреб

оборони

держави

здійснюється за рахунок і в межах коштів, визначених у законі про
Державний бюджет України на відповідний рік у розмірі, не менше трьох
відсотків запланованого обсягу валового внутрішнього продукту на
відповідний рік».
Єдиним засобом забезпечення безперервного еволюційного розвитку
сектору

безпеки

та

оборони

видається

запровадження

механізму

ланцюгового бюджету щодо пріоритетних заходів у цій сфері. Використання
імперативних бюджетних розписів, розрахованих на період, що перевищує
один рік, дозволить чітко закріпити обсяги фінансування реформи сектору
безпеки і 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 та їх повним фінансоворесурсним забезпеченням. Таким чином ми також мінімізуємо ризик
деструкції нормально працюючих елементів системи забезпечення ПТБ та
цивільного захисту у спробі їх замінити на нові, створення яких заздалегідь
приречене на невдачу в умовах браку фінансів.
Зазначимо, що пропозицію щодо запровадження довгострокового
стратегічного

планування

у

сфері

природно-техногенної

безпеки

із
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застосуванням імперативних показників фінансово-ресурсного забезпечення
відповідних заходів підтримує переважна більшість (84,9%) опитаних нами
респондентів, не підтримує – лише 15,1%.
В іншому разі проведення реформ може перетворитися на імітацію
перетворень, оскільки безпекове середовище буде змінюватися швидше, ніж
сектор безпеки та оборони до них адаптується. Не слід забувати відомий
вислів про те, що «генерали готуються до минулих війн». Для нашої держави
в умовах, що склалися, лише випереджальний розвиток сектору безпеки і
оборони, заснований на аналізі потенційних та реальних загроз, дасть змогу
стабілізувати ситуацію у сфері безпеки.

3.2. Правові питання управління ризиками надзвичайних ситуацій
природно-техногенного

характеру

на

основі

програмно-цільового

підходу
Забезпечення ПТБ розглядається як основна складова цивільного
захисту населення і територій від НС, як одна з найважливіших функцій
органів державної влади та суб’єктів господарювання. Сучасні тенденції
зростання ризиків НС техногенного і природного характеру зумовлюють
необхідність розвитку єдиної державної системи цивільного захисту
населення і територій на засадах стабільного розвитку суспільства і сучасних
принципах управління техногенною та природною безпекою. Одним із
пріоритетних напрямів забезпечення безпечної життєдіяльності українського
суспільства є посилення рівня превентивності державної політики у сфері
цивільного захисту населення і територій від НС. Сучасні науковометодологічні підходи та досвід розвинених країн свідчать про те, що
ефективна модель такого захисту має ґрунтуватися на управлінні ризиками
НС техногенного і природного характеру. Запровадження кількісних методів
оцінки техногенних і природних ризиків є одним із стратегічних напрямів
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досягнення

в

державі

прийнятного

рівня

безпеки

для

населення,

навколишнього природного середовища та об’єктів економіки [93].
Враховуючи, що важливою умовою функціонування запропонованої
нами моделі активної системи забезпечення ПТБ є розвинуте стратегічне
планування, засноване на ризик-орієнтованому підході, маємо детальніше
розглянути стратегічні ризики у сфері ПТБ. Головними стратегічними
ризиками в екологічній і природно-техногенній сферах, які набувають
важливості у зв’язку з глобальними змінами середовища проживання,
розвитком техносфери і зростанням масштабів стихійних лих, для України
можна вважати такі:
– розвиток небезпечних природних явищ (землетрусів, повеней,
ураганів, обвалів, підтоплень, карсту, лісових пожеж тощо);
– подолання порогу системної адаптації суспільства в навколишньому
середовищі внаслідок високого рівня впливу на природу зі значними
екологічними наслідками і процес втрати навколишнім середовищем
стабільності;
– аварії та катастрофи на потенційно небезпечних об’єктах;
– забруднення навколишнього середовища;
– зростання

в

Україні

і світі дефіциту стратегічних ресурсів

(насамперед, енергетичних та водних), усе більше зосередження їх у
власності країн, які стають лідерами монопольних й олігопольних
угруповань, що відкриває останнім нові можливості для здійснення
міжнародного політичного й економічного диктату;
– пов’язані

з

глобальними

змінами

клімату,

деградацією

навколишнього середовища планетарні ризики;
– зростання відходів, які не залучаються у вторинний господарський
оборот, а спрямовуються на розміщення, де умови зберігання й захоронення
не відповідають вимогам екологічної безпеки;
– виснаження природних та біологічних ресурсів [51, с. 8-11].
Серед нових ризиків необхідно виділити такі: ризики характерного
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типу, пов’язані з розвитком нанотехнологій, збитком від несанкціонованого
доступу до електронних каналів зв’язку; транснаціональні ризики, коли
людська діяльність в одній країні може завдати шкоди навколишньому
середовищу, здоров’ю, економіці в інших державах; генетичні ризики,
пов’язані з використанням досягнень генної інженерії для виробництва
збудників нових хвороб, біологічної та генетичної зброї; приховані чи
відкладені ризики, що виявляються з великим запізненням (наприклад,
інфекції з тривалим латентним періодом, коли інфікування відділене від
виявлення перших симптомів хвороби значним інтервалом часу) [51, с. 8-11].
Рушійні сили глобальних змін генерують і нові форми старих ризиків.
Так, соціальна диференціація завжди загрожувала стабільності, але в епоху
мережевого суспільства засоби масової інформації, що стали могутнім
інструментом формування суспільної думки, значно прискорюють цей
процес. На новий якісний рівень вийшли такі традиційні загрози, як
тероризм, насильство, пандемії, біотехнології [51, с. 8-10].
Ризики, загрози, катастрофи перестали бути галузевими. Вони
переросли в міждисциплінарні, тому й аналізувати їх необхідно з
використанням міждисциплінарних підходів. При цьому слід замислюватися
не лише щодо рівня вирішення проблем, пов’язаних із гарантуванням
безпеки, а й їх зв’язку з іншими невідкладними та виключно важливими
питаннями, що постали перед суспільством. На жаль, процес зростання
антропогенного

навантаження

на

екосистеми

за

умови

збереження

інерційного сценарію в екологічній сфері та у сфері забезпечення ПТБ,
загрожує критичними ризиками (варто згадати про те, що в сучасних умовах
ядерна війна може розпочатися внаслідок боротьби за доступ до водних
ресурсів,

а

зміна

клімату,

забруднення

природного

середовища

та

дефіцитність ресурсів актуалізує комплекс проблем соціально-гуманітарного
характеру, що у свою чергу призводить до зростання терористичної загрози,
в тому числі шляхом вчинення актів техногенного тероризму).
Основою концепції розроблення нової системи ризик-менеджменту є
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перехід від фрагментарного реагування на стратегічні ризики до скомпонованих комплексних дій, які є складовою загального управління
національною безпекою держави. Зі зростанням технічного й технологічного
процесу відбувається посилення факторів невизначеності – як у кількісному,
так і в якісному вимірах. Тому на даному етапі свого розвитку ризикменеджмент є новою філософією менеджменту, що ґрунтується на
концептуально-цілісному підходу до оцінки стратегічних ризиків для
держави [51, с. 9-10].
Загалом, сучасний ризик-менеджмент являє собою безперервну та
всеохоплюючу систему управління стратегічними ризиками держави, яка
включає компоненти різних засобів і способів, спрямованих на усунення
перешкод при досягненні державних цілей. У системі невизначеності та
ризиків держава повинна мобілізувати всі зусилля для їх подолання й
забезпечення сталого розвитку. Нестабільні умови сьогодні вносять зміни до
розстановки політико-економічних акцентів і започатковують процес
формування на базі сучасного індустріального суспільства його новітньої
фази – «суспільства ризику». Причина таких змін економічної орієнтації
сучасного суспільства виявляється в тому, що головна проблема майбутнього
господарського розвитку буде виявлятися не стільки у зростаючій потребі у
засобах для фінансування нових інвестицій, скільки в необхідності
резервування капіталу з метою забезпечення тих потреб, які будуть
викликані ризиками. Система управління ризиками має бути комплексною і
враховувати як традиційні оціночні критерії, так і нестандартні. Для
поліпшення ефективності управління стратегічними ризиками необхідно
сформувати системи діагностування, моніторингу та прогнозування, що
підвищить дієвість системи ризик-менеджменту, дасть змогу розробляти
адекватні заходи уникнення ризику й активізує досягнення встановлених
цілей держави [51, с. 8-11].
Ми поділяємо думку Б. М. Данилишина та А. В. Степаненка, що
застосування методології оцінки й прогнозу ризиків і загроз, кризових явищ і
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катастроф в Україні дозволить розробити базові принципи, методи й системи
визначення, нормування й керування стратегічними ризиками на державному
й регіональному рівнях. Показники ризиків може бути закладено в програми
соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Таким чином, на
основі оцінок реальних ризиків та їх прогнозування держава зможе
формувати комплексну систему заходів щодо забезпечення гарантованого на
даній території в конкретний період часу рівня ризику для людини. Такий
підхід

у

майбутньому

вплине

на

практику

соціально-економічного

планування, а з обліком існуючих світових тенденцій збільшення кількості
катастроф і кризових явищ може стати домінуючим [51, с. 8-11].
Аналіз функціонування державної системи забезпечення ПТБ в Україні
свідчить,

що

сучасні

принципи

захисту

населення

і

територій

впроваджуються в примітивній формі й 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.
Ресурси, що сьогодні витрачаються нашою державою на ліквідацію наслідків
НС техногенного і природного характеру, на кілька порядків перевищують
видатки, що виділяються на забезпечення техногенної та природної безпеки.
Це є вагомим деструктивним чинником господарського комплексу країни.
Запровадження сучасних методів управління техногенними і природними
ризиками є одним із шляхів підвищення коефіцієнта корисної дії та
конкурентоспроможності економіки України [93].
Управління ризиками НС, як і будь-який інший вид управлінської
діяльності, ґрунтується на плануванні. Ще Аристотель вказував на те, що
благо залежить від дотримання двох умов: правильного визначення кінцевої
мети будь-якої діяльності та відшукування відповідних засобів, що ведуть до
кінцевої мети [10, с. 619].
З огляду на реальні економічні можливості держави, механізм
управління ризиками НС різної генези як важливий елемент системи
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цивільного захисту має бути максимально ефективним з точки зору
порівняння витрат на його заходи та отриманих результатів. Результативне
управління ризиками НС та 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.
Як науковці, так і практики погоджуються з тим, що квінтесенцією ідеї
ПЦМ є зосередження уваги не лише на існуючих ресурсах, а й на тому, як
найефективніше їх використати з метою отримання конкретних результатів.
Фактично ПЦМ складання бюджету передбачає максимально раціональний
підхід до формування бюджетних показників. Цей процес починається із
зосередження уваги передусім на результатах, яких необхідно досягти в
державному секторі, а вже потім ставиться питання про те, які ресурси
потрібно найефективніше використати для досягнення намічених результатів
і в який спосіб [53, с. 3-11].
Спробуємо застосувати цю методологію у процесі дослідження
проблематики управління ризиками НС. Розглядаючи основні результати, на
які орієнтована система цивільного захисту, маємо враховувати, що сучасна
парадигма гармонізації життєдіяльності суспільства ставить на меті
підвищення якості життя і задоволення потреб як нинішнього, так і
майбутніх поколінь. Умовою досягнення цього є створення кожною
державою національної системи управління безпекою суспільного розвитку,
складовою якої є система управління техногенною та природною безпекою.
Збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, проблем цивільного
захисту населення, збереження сприятливого стану довкілля і природноресурсного потенціалу держави можливе лише за умов застосування науково
обґрунтованих кількісних оцінок ризиків виникнення НС техногенного і
природного характеру та прогнозування динаміки їх розвитку.
Загальноприйнятою

у

світовій

практиці

мірою

небезпеки

для

життєдіяльності населення, функціонування об’єктів економіки є ризик.
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Застосування показника ризику дозволяє порівнювати дію шкідливих і
небезпечних чинників різної природи і різного виду, визначати з
урахуванням внеску кожного окремого чинника інтегральний ступінь
небезпеки будь-якого об’єкта, системи, технології, проекту, діяльності,
процесу

тощо.

Процес

управління

безпекою

повинен

включати

ідентифікацію факторів ризику, оцінку ризику, управління ризиком.
Ідентифікація факторів ризику передбачає виявлення всіх джерел небезпеки
(загроз), подій, ініціюючих виникнення аварій або НС, опис об’єкта та
існуючих засобів захисту, можливих сценаріїв перебігу подій та їх
ранжування. Оцінка ризику – це процес визначення ймовірності виникнення
негативної події (аварії) протягом певного періоду та масштабності наслідків
для здоров’я людей, майна й навколишнього природного середовища.
Кількісне значення імовірності виникнення негативної події визначається на
основі статистичних даних, або теоретичних моделей. Оцінка наслідків
аварій здійснюється за допомогою математичного моделювання за всіма
можливими сценаріями розвитку аварій. Оцінка ризику – ключова ланка
визначення рівня небезпеки. Знаючи ймовірність аварій та очікувану
величину втрат, можна уникнути важких аварій та катастроф, послабити
їхню силу, передбачити ефективні компенсаційні механізми. Процес
управління ризиком може ґрунтуватися на виборі рівня ризику в межах від
мінімального

(який

вважається

досить

малим)

до

максимально

припустимого, який має бути економічно обґрунтованим, виходячи з
існуючих обмежень на ресурси і час. Головними елементами цієї діяльності є
визначення достатності превентивних заходів для забезпечення стійкості
небезпечного об’єкта до зовнішніх впливів та оптимальний розподіл
обмежених матеріальних і фінансових ресурсів [93].
Ядром державної системи управління техногенною та природною
безпекою і, відповідно, управління техногенними та природними ризиками
мають

стати

економічні

механізми.

Їхнє

призначення

–

утворити

економічний фундамент функціонування цієї системи на всіх рівнях
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управління

безпекою,

починаючи

від

об’єктового

і

закінчуючи

загальнодержавним. В Україні необхідно удосконалити існуючі і ввести в
дію всі ті інші економічні регулятори, які знайшли застосування у світовій
практиці, а саме: податки, штрафи за шкідливі і небезпечні технології, санкції
(відшкодування збитків, компенсація), страхування, фонди, пільги тощо.
Комплекс

економічних

механізмів

регулювання

має

забезпечити

оптимальний баланс економічних витрат і рівня техногенної та природної
безпеки в умовах обмежених ресурсів у державі. Метою економічного
регулювання є акумулювання і реалізація превентивних за своїм характером
витрат, які має бути спрямовано на зниження техногенних і природних
ризиків для населення, територій, соціальних, техногенних і природних
об’єктів [93].
Враховуючи запровадження в бюджетному процесі ПЦМ, видатки на
забезпечення ПТБ наразі фінансуються в межах відповідних бюджетних
програм. Зважаючи на поширення практики бюджетування, орієнтованого на
результат, у тому числі на основі програмно-цільового підходу, науковці
пропонують виокремлення методу використання коштів – програмноцільового [53, с. 5]. Підтримуючи загалом таку пропозицію, А. Г. Чубенко
констатує, що при даному підході поза увагою залишаються інші сучасні
методи

використання

бюджетних

ресурсів,

які

можливі

в

умовах

бюджетування, орієнтованого на результат. З огляду на це, на нашу думку,
має йтися про існування результативно-програмного методу використання
коштів, який краще відображає специфічну природу та зміст сучасних
бюджетних технологій. При цьому слід зважати на те, що фінансування будьяких програм здійснюється через відповідальних виконавців, які мають
статус розпорядників бюджетних коштів, але, водночас, кошти виділяються
саме на реалізацію певної програми, виконавцями якої може бути відразу
декілька суб’єктів [301, с. 260-262] (наприклад, у сфері забезпечення ПТБ –
МВС, ДСНС, МО, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади).
З огляду на реальні економічні можливості держави система заходів,
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спрямована на забезпечення ПТБ, має бути більш раціональною та
ефективною з точки зору порівняння витрат та отриманих результатів, що
обумовлює обрання пріоритетів розвитку механізму забезпечення безпеки.
Вирішення завдань розвитку цього механізму наразі можливе лише в
контексті реалізації комплексних державних цільових програм, які має бути
відображено у відповідних бюджетних програмах [302, с. 38-40].
Водночас
забезпечення

у

питаннях

суб’єктів

фінансового

забезпечення

ПТБ

та

матеріально-ресурсного

домінуючим

залишається

«витратний підхід», коли необхідні обсяги забезпечення визначаються не
цілями підрозділів та служб МВС, ДСНС, МО, а стандартними нормативами
кошторисно-бюджетного забезпечення на відповідну штатну одиницю, захід
тощо. Враховуючи перехід до фінансування органів влади за програмноцільовим методом, ми підтримуємо пропозицію О. І. Деревчука щодо
доцільності здійснення фінансування видатків за державними цільовими та
бюджетними програмами лише за умови дотримання виконавцями програм
відповідних кількісних та якісних результативних показників. При такому
підході розмір забезпечення буде безпосередньо залежати не від кількості
працівників, а від обсягу та складності виконуваних ними завдань і функцій
[53].
Відразу маємо наголосити, що кількість загальнодержавних програм,
безпосередньо

присвячених

реалізації

функції

забезпечення

ПТБ,

є

незначною. Серед них особливо слід відзначити Загальнодержавну цільову
програму захисту населення і територій від НС техногенного і природного
характеру на 2013-2017 рр., затверджену Законом України від 7 червня
2012 р. № 4909. Метою цієї програми визначено послідовне зниження ризику
виникнення НС техногенного та природного характеру, підвищення рівня
безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.
Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту
населення і територій від НС за такими напрямами: 1) інженерний захист
територій від НС; 2) запобігання виникненню та ліквідація наслідків НС на
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об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та
екологічним станом; 3) очищення

територій від

вибухонебезпечних

предметів; 4) реабілітація територій, забруднених внаслідок військової
діяльності; 5) гідрометеорологічне забезпечення; 6) матеріально-технічне
переоснащення органів управління та сил цивільного захисту; 7) підвищення
ефективності оперативного та комплексного реагування на НС [200].
Визнаючи і цілком підтримуючи 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 та інші ресурси на їх реалізацію, у
сучасних умовах забезпечення ПТБ має здійснюватися в межах єдиної
програми забезпечення безпеки та захисту інтересів особи, суспільства і
держави від протиправних посягань, соціальних конфліктів, НС, викликаних
стихійними лихами і техногенними аваріями і катастрофами [166, с. 263-266].
Слід

зазначити,

що згідно з

результатами проведеного нами

анкетування доцільним збільшення кількості державних цільових програм у
сфері природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму
вважають 61,6% респондентів, 38,4% не підтримують цю пропозицію
(Додаток Б).
Правове регулювання відносин у сфері управління ризиками НС та
фінансування забезпечення ПТБ є недостатнім і не відповідає методології
програмно-цільового бюджетування. На нашу думку, кожній державній
цільовій програмі в цій сфері повинна відповідати бюджетна програма. В
іншому

разі

фактично

неможливо

реально

оцінити

ефективність

використання бюджетних коштів, передусім у випадках, коли в державних
цільових програмах використовуються одні результативні показники, а в
бюджетних – інші. Потребують перегляду і самі критерії оцінки виконання
програм.
Наприклад, у Загальнодержавній цільовій програмі захисту населення і
територій від НС техногенного і природного характеру на 2013-2017 рр. як
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показники використовуються такі: кількість здійснених заходів у відсотках,
площа побудованих об’єктів та приведеної в безпечний стан території,
кількість приведених у безпечний екологічний стан об’єктів, кількість
переоснащених підрозділів, одиниці сформованого матеріального резерву
ДСНС України тощо. Як очікувані результати використовуються аналогічні
кількісні показники, наприклад, кількість проведених протизсувних робіт,
кількість відремонтованих судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів),
площа території, забрудненої боєприпасами та іншими вибухонебезпечними
предметами, приведеної у безпечний стан, кількість підрозділів оперативнорятувальної служби цивільного захисту та державних аварійно-рятувальних
служб ДСНС України, у яких проведено технічне переоснащення тощо [200].
Водночас у Програмі відсутні окремі якісні результативні показники, зокрема
рівень задоволення населення роботою служб цивільного захисту, імідж
служби, оцінка населенням рівня безпеки тощо.
Крім того, фактично не враховуються показники щодо управління
ризиками НС та проведеної превентивної роботи, хоча одним з головних
принципів у сфері захисту населення і територій від НС техногенного і
природного характеру в Україні проголошено саме принцип безумовного
надання

переваги раціональній та

превентивній безпеці.

Посилення

превентивного характеру управління техногенною та природною безпекою
України шляхом запровадження управління ризиками на основі програмноцільвої методології має стати вагомим чинником підвищення рівня
національної безпеки.
Враховуючи

проблеми

реалізації державних

цільових

програм,

пов’язаних із забезпеченням ПТБ, ми підтримуємо пропозицію щодо
необхідності внесення змін до Закону України «Про державні цільові
програми», в якому має бути передбачено обов’язковість відповідності
держаних цільових програм бюджетним програмам та визначено вимоги до
кількісних і якісних результативних показників програм. Крім того, з
урахуванням надзвичайно складної ситуації, що склалася в секторі безпеки та
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оборони, у Бюджетному кодексі доцільно закріпити особливості розроблення
та

виконання

бюджетних

програм,

які

пов’язані

із

забезпеченням

національної безпеки [299, с. 309-313].
Як зазначається в науково-аналітичних джерелах, факт наявності
державних цільових програм виступає як спроба держави і громадськості
дати відповідь на запитання, кому потрібні бюджетні програми, в яких є
розпорядники та одержувачі [12]. Аналіз державного бюджету на 2015 та
попередні роки, починаючи з 2004 р., коли було прийнято Закон України
«Про державні цільові програми», свідчить про те, що державні цільові
програми і досі не виконують цю функцію, оскільки в грошовому вимірі
більшість бюджетних програм не замовлено якимось державними цільовими
програмами.
Механізм фінансування видатків у сфері забезпечення ПТБ та
управління ризиками, як і система бюджетного прогнозування та планування
в Україні загалом, характеризується комплексом фундаментальних проблем
[134]. Головними з них є відірваність бюджетного планування від
загальнодержавного

планування,

значний

розрив

між

бюджетним

прогнозуванням та плануванням (передусім середньостроковим) на різних
рівнях державного управління, викривлення змісту окремих елементів
системи бюджетного планування і прогнозування (досить часто ПЦМ
застосовується

з

некоректно

обраною

системою

показників

результативності). Крім того, середньострокове бюджетне прогнозування в
Україні виконує переважно декларативну функцію [134].
Найважливішим кроком, спрямованим на удосконалення механізму
управління ризиками НС та забезпечення цивільного захисту, має стати
посилення інтеграції державного і бюджетного планування. Як ми зазначали
вище, сьогодні в Україні навіть затвердження цільової програми ще не
означає, що для її реалізації в бюджеті буде передбачено відповідне
фінансування. Для того, щоб отримати кошти, замовнику необхідно
домагатися

включення

державної

програми

до

переліку

державних
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(цільових) програм, які виконуються в межах бюджетних програм. У таких
умовах існує ризик, що під час складання бюджету не буде враховано
бюджетний запит замовника державної програми і вона залишиться
непрофінансованою. У цьому контексті доцільним є впровадження практики,
за якої перед прийняттям державної цільової програми замовник державної
програми має узгодити з Міністерством фінансів України бюджетну
програму, у межах якої вона буде фінансуватися, або подавати запит з новою
бюджетною програмою, спрямованою на фінансування виключно державної
цільової програми [134].
Запровадження в Україні управління ризиками НС техногенного і
природного

характеру

потребує

розроблення

національної

стратегії

управління ризиками. Досягнення прийнятних рівнів ризиків на всій
території держави є довгостроковим національним завданням, яке має
здійснюватися поетапно. Насамперед, необхідне зниження ризиків найбільш
небезпечних джерел НС.
Наступним кроком є забезпечення середнього ризику на всій території
нашої держави на рівні нормативу прийнятного ризику розвинених країн та
здійснення вирівнювання значень ризику до прийнятного рівня по всій
території країни шляхом зниження його в тих регіонах, які є найбільш
небезпечні

для

життєдіяльності

населення

і

ведення

господарської

діяльності. Ефективною є така стратегія управління ризиками, що передбачає
як зниження ймовірності виникнення НС, так і зменшення розмірів
можливих втрат від них [93].
В основу реалізації зазначеної стратегії має бути покладено ПЦМ як
планування, так і бюджетування. Адже орієнтовані на результат технології
бюджетування

є

найбільш

сучасними та

результативними формами

утворення й використання публічних фондів коштів. Водночас ПЦМ в
багатьох

випадках

використовується

в

поєднанні

з

традиційним

(«витратним») підходом, що фактично нівелює більшість її переваг.
Важливою проблемою є також неузгодженість державних цільових та

246

бюджетних програм у сфері забезпечення ПТБ. З метою підсилення
цільового характеру використання бюджетних коштів та отримання
максимальних результатів від ресурсів, залучених у сектор безпеки,
необхідно внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу України з метою
деталізації класифікації видатків бюджету.

Урегулювання бюджетної

класифікації саме Бюджетним кодексом істотно сприятиме оптимізації та
уніфікації бюджетних видатків. Крім того, враховуючи іноземний досвід
[151], доцільним видається закріплення в Бюджетному кодексі України
норми про те, що кожному публічного нормативному зобов’язанню,
довгостроковій державній цільовій програмі (підпрограмі), проекту щодо
здійснення бюджетних інвестицій, що підпадає під встановлені Кодексом
критерії, присвоюються унікальні коди цільових статей і (або) видів видатків
відповідного бюджету. Внесення такої норми до вітчизняного кодексу дасть
змогу забезпечити відповідність між державними цільовими і відповідними
бюджетними програмами, у тому числі у сфері забезпечення національної
безпеки.

3.3. Економіко-правовий

аспект

забезпечення

природно-

техногенної безпеки
Масштаби НС у сучасних умовах часто сягають розмірів, які можуть
викликати кризові ситуації в суспільстві. Необхідність удосконалення
державного управління в кризових ситуаціях зумовлюється, насамперед,
комплексним характером НС, що виникають. Нерідко виникає одночасно
кілька

взаємопов’язаних ситуацій

(як

природно-техногенного,

так

і

соціально-політичного характеру), які сумарно створюють складну кризову
обстановку. При цьому втрати (збитки) від їх наслідків можуть зростати в
геометричній прогресії.
Як приклад можна згадати Чорнобильську катастрофу. Не менш
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небезпечними можуть виявитися наслідки конфлікту на сході нашої країни,
де внаслідок влучень артилерії відбулися пожежі та вибухи на декількох
екологічно

небезпечних

виробництвах,

серед

яких

Авдіївський

та

Ясинівський коксохімічні заводи, Лисичанський нафтопереробний та
Краматорський верстатобудівні заводи, завод із виробництва вибухівки в
Петровському на Луганщині, Луганська ТЕС тощо.
Аналіз економіко-правового аспекту забезпечення

ПТБ логічно

розпочати з визначення можливих втрат від НС. При цьому,

оцінюючи

співвідношення витрат на безпеку з отриманим соціально-економічним
ефектом, варто пам’ятати слова Ернесто Рафаеля Гевари про те, що «життя
однієї людини у мільйон разів дорожче, ніж всі багатства на землі» [327].
Усі види прямих втрат, які зазнають національна економіка і населення
країни внаслідок НС, можна поділити на три основні групи: економічні,
соціальні (загибель людей, втрата здоров’я, погіршення умов життя) та
екологічні. У цьому контексті під терміном «втрати» розуміємо, передусім,
еколого-економічні збитки як фактичні і можливі збитки в їх кількісному та
якісному

вираженні,

включаючи

додаткові

витрати

на

ліквідацію

несприятливих наслідків для життєдіяльності людей, тварин, рослин й інших
живих

організмів,

навколишнього

викликаних

природного

порушенням

середовища

нормативів

внаслідок

якості

негативних

дій

господарської та іншої діяльності, техногенних аварій і катастроф. З
урахуванням

розглянутих

факторів

розрахунок

величини

еколого-

економічного збитку зводиться до визначення трьох основних складових:
втраченої, недовиробленої і компенсаційної [118, с. 99-102].
В умовах забруднення природного середовища у процесі формування
вартості відбуваються зміни, які поділяються на три групи. По-перше,
втрачається частина уже виробленої вартості, до чого призводять такі процеси:
втрата (зниження якості) основних й оборотних фондів промисловості,
транспорту,

комунального

господарства;

втрата

цінної

сировини

з

промисловими відходами; втрата (зниження якості) продукції сільського,
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лісового, рибного чи мисливського господарства. Це означає втрату
матеріалізованої в продуктах суспільної праці. По-друге, відбувається
недовироблення національного доходу (чистої продукції) внаслідок низки
факторів: погіршення здоров’я працюючих та їх невиходів на роботу;
зниження працездатності працівників

через погіршення здоров’я без

формалізації тимчасової втрати працездатності; зниження продуктивності
праці внаслідок плинності кадрів через забруднення середовища; зменшення
продуктивності

праці

через

зниження

врожайності,

продуктивності

сільськогосподарських чи лісових угідь, тваринництва, рибного чи лісового
господарств; економічних збитків унаслідок відмови техніки, простоїв через
додаткові ремонти й обслуговування. По-третє, для компенсації (часткової чи
повної) зазначених збитків підприємства змушені здійснювати наднормативні
видатки: додаткові витрати на утримання елементів житлово-комунального
господарства, транспорту, промисловості (вартість сировини, матеріалів,
устаткування,
негативного

зарплата
впливу

працюючих); додаткові витрати на зниження

забруднювачів

(доочищення

води,

встановлення

кондиціонерів, нанесення захисних покриттів); додаткові витрати на роботи в
сільському і лісовому господарствах (вартість мінеральних добрив, хімікатів,
додаткової

техніки,

медобслуговування

зарплата
і

працюючих);

профілактику

хвороб

додаткові

витрати

(вартість

на

медикаментів,

устаткування, зарплата працюючого персоналу) [118, с. 99-102].
Значну частину витрат унаслідок порушення середовища становлять
екстерналії – витрати, що виникають унаслідок дій одного суб’єкта, однак
сприймаються за межами його економічних інтересів іншими суб’єктами [118].
Досліджуючи економічний аспект наслідків НС природно-техногенного
характеру, слід враховувати, що наслідки деяких техногенних катастроф,
наприклад тих, що призводять до радіаційного та хімічного забруднення
території, можуть бути суттєво розтягнуті в часі і здатні викликати порушення
здоров’я населення протягом декількох людських поколінь. Це пов’язано з
тим,

що

великі

катастрофи

техногенного

характеру

призводять

до

довготривалих порушень природного середовища, що може викликати
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патологічні відхилення у перебігу вагітності в жінок та суттєве погіршення
здоров’я їх дітей

[147]. Так, статистичні дані свідчать, що після

Чорнобильської катастрофи суттєво збільшилася кількість спонтанних абортів
у жінок та кількість мертвонароджених дітей і смертність малюків. Наприклад,
якщо

середня

по

Україні

смертність

малюків

становить

10-14

на

1000 народжених, то в областях, які піддалися радіаційному ураженню, вона
зросла до 16-20 чол. на 1000. Одночасно з цим збільшилася кількість
ослаблених і хворих новонароджених, кількість генетичних порушень у
малюків, їх вроджених вад розвитку, виявів онкології, порушень розумового
розвитку, імунітету, активізувалися мікробні захворювання та спостерігаються
зміни ендокринного статусу в новонароджених [138, с. 24-26].
На жаль, чинна «Методика розрахунку збитків від техногенних та
природних катастроф» не враховує довгострокові наслідки катастроф. Це
суперечить концепції стійкого розвитку суспільства, яка має важливе
значення у світі.
Відповідно до «Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру», основними складовими
еколого- економічного збитку від катастроф є збитки від втрати життя та
здоров’я населення; руйнування та пошкодження основних фондів, знищення
майна та продукції; вилучення або руйнування сільськогосподарських угідь;
втрат тваринництва; рибного господарства та від знищення або погіршення
якості рекреаційних зон.
При розрахунку збитків від втрати життя та здоров’я населення за
«Методикою

оцінки

збитків

від

наслідків

надзвичайних

ситуацій

техногенного і природного характеру», що затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України 15 лютого 2002 р. № 175, враховуються такі
складові: витрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва, витрати на
виплату допомоги на поховання, витрати на виплату пенсій у разі втрати
годувальника [127].
Втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва враховують
збитки від нещасних випадків, що призвели до легких та тяжких наслідків,
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збитки від отримання людиною інвалідності, а також від загибелі людини. У
цій методиці жодним чином не враховано збитки від довготривалих наслідків
катастроф. З огляду на це обґрунтованою є позиція дослідників, які
пропонують внести зміни до існуючої методики, а саме ввести новий вид
збитків від втрати здоров’я майбутніх поколінь [147].
Отже, до збитків від втрати здоров’я майбутніх поколінь мають
належати збитки, викликані смертю дітей у перинатальному періоді та у віці
до одного року, а також від вроджених захворювань дітей, що може
призвести до втрати ВВП, а також витрат на їх лікування та годування.
Збитки від втрати життя та здоров’я майбутніх поколінь пропонується
оцінювати за такими параметрами: зниження рівня народжуваності, збитки
від смерті дітей після катастрофи та збитки від втрати здоров’я дитини.
1. Зниження рівня народжуваності. Після великих аварій, особливо
радіоактивних, може збільшитися кількість викиднів, багатьом жінкам лікарі
забороняють народжувати або вони самі не хочуть мати дітей після
забруднення.
Для цього можна використовувати такі дані, як статистичні дані про
зниження народжуваності та кількість вагітних жінок, які перебували на
території дії негативного викиду.
2. Збитки від смерті дітей після катастрофи. Для цього можна
використовувати такі статистичні дані, як кількість померлих дітей після
аварії у віці до одного року та кількість мертвонароджених після аварії. Цей
показник можна визначати методом контрольного району.
3. Збитки від втрати здоров’я дитини. Не торкаючись моральноетичного аспету проблеми, який навіть неможливо оцінити, маємо
враховувати,

що

хвороби

та

рання

смертність

дітей

призведе

до

недовиробництва ВВП. Для розрахунку збитків від втрат здоров’я дитини
рекомендується знаходити відсоток збільшення захворювань дітей до одного
року на території, що потрапила в зону дії катастрофи, порівняно з цією
територією до катастрофи за кожним окремим показником; витрати на
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лікування однієї дитини з певною патологією. Основними статистичними
даними

можуть

бути

кількість

дітей

з

уродженими

патологіями

(новоутворення, хвороби крові, нервової системи тощо) та кількість дітей з
природженими вадами розвитку [147].
Сьогодні в Україні законодавчо закріплено низку дещо суперечливих
норм, які надають лише часткове уявлення про оцінку вартості життя
громадян. Такі норми визначаються законами України «Про обов’язкове
страхування
транспортних

цивільно-правової
засобів»,

відповідальності

«Про загальнообов’язкове

власників

наземних

державне

соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві чи професійного
захворювання, що призвели до втрати працездатності», Повітряним кодексом
України, постановами Кабінету Міністрів України, які регулюють порядок та
умови

проведення

обов’язкових

видів

страхування

тощо.

Зокрема,

«Методика оцінки збитків від наслідків НС 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. [127]. Складається враження, що на державному рівні
відсутнє усвідомлення місця нашої країни у світовому рейтингу за рівнем
смертності, наскільки катастрофічною є ситуація, і внаслідок цього не
вживаються екстренні радикальні заходи, спрямовані на зменшення кількості
загиблих там, де це має бути зроблено негайно і з мінімальними витратами.
Вважаємо, що в умовах проголошення Конституцією людини найвищою
соціальною цінністю така мізерна оцінка життя громадян є абсолютно
неадекватною і такою, що не відповідає європейським стандартам. Отже,
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.
Наприклад, при загибелі людей в авіаційних катастрофах на
міжнародних рейсах відповідна авіакомпанія, за міжнародними законами,
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прийнятими авіаперевізниками, зобов’язана виплатити компенсацію за цю
загибель. Кілька років тому було встановлено мінімальну міжнародну норму,
що дорівнює 150 тис дол. Постраждалі у судовому позові можуть вимагати
значно більше відшкодування за наявності переконливих доказів того, що
життя загиблого коштувало дорожче. Тому відшкодування в 150 тис дол.
можна розглядати як вартість життя людини в найбіднішій країні
проживання [2, с. 55].
Так, результати економічних досліджень свідчать про те, що
економічний еквівалент вартості життя в Україні в середньому становить
близько 1 млн. грн. [311, с. 13-18]. На нашу думку, навіть ці цифри
потребують корегування щодо збільшення з урахуванням низки факторів.
Проблема визначення економічної вартості життя набуває особливого
значення в контексті дослідження проблематики забезпечення ПТБ. Зокрема,
встановлення економічного еквіваленту життя сприяє визначенню розміру
компенсаційних виплат при травматизмі й загибелі працівників на
виробництві, при виникненні різного виду аварій і катастроф, терористичних
актах, враховується при розробленні законодавства, пов’язаного з питаннями
життя і здоров’я громадян, охорони праці, соціального захисту працівників
різних

видів

небезпечних

професій

(лікарів,

суддів,

військових,

співробітників правоохоронних організацій, рятувальників) та ін. Крім того,
оцінка вартості життя є в багатьох випадках визначальною при обґрунтуванні
та проведенні 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
(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 проведення заходів з охорони праці
в будь-якій галузі господарства і на будь-якому підприємстві; при аналізі
питань безпеки, що включає в себе розрахунок ризику, для об’єктів
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енергетики, промислових і хімічних підприємств, транспорту та ін.; при
обґрунтуванні норм аварійного запасу устаткування і його складу для будьякої галузі господарства. Економічна вартість життя є важливим показником,
який враховується у процесі формування державного та місцевих бюджетів
[279].
Визначення вартості життя – це складне міждисциплінарне завдання,
вирішення якого необхідно як для окремої людини, так і для суспільства й
держави загалом. Раніше ця проблема вирішувалася стосовно окремої
особистості, галузі або підприємства. Загальносвітові тенденції збільшення
кількості фактів виявів тероризму, що намітилася в останні роки, тенденція
акценту

на

соціальному

чиннику,

особливості

розвитку

техніки

і

виробництва – усі ці фактори вимагають більш обґрунтованої оцінки вартості
життя

людини.

Такі

оцінки,

наведені

в

різних

роботах,

є

дуже

суперечливими. Тому виникла необхідність здійснення аналізу законодавчої
бази, узагальнення і систематизації наявних даних про вартість життя [279].
Водночас слід враховувати міжнародний досвід, який свідчить про
існування

закономірності:

якщо

збільшується

сума

відшкодування,

пов’язаного із загибеллю людини, ринок відповідає на це вкладенням
додаткових коштів у системи безпеки та модернізацію.
Тому застосування значних компенсацій за таку шкоду з часом здатне
повністю змінити ставлення до захисту життя і здоров’я громадян. Внаслідок
виплати відшкодувань винні компанії та організації будуть нести суттєві
фінансові збитки, що в деяких випадках може спричинити банкрутство, а
тому превентивні витрати на підвищення безпеки стануть виправданими і
необхідними, що створить серйозні стимули для модернізації української
економіки.
Компенсаційні виплати сім’ї та родичам загиблих здійснюють страхові
компанії, держава і/або роботодавець. При цьому важливою є наявність
еталону, до якого звертатимуться для обчислення суми компенсації.
Ураховуючи множинність чинників, що впливають на оцінку вартості
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життя, держава повинна встановити критерії оцінки і визначити мінімальний
розмір гарантій відшкодування збитків життю і здоров’ю громадян. На наш
погляд, справедливою є оцінка, яка не залежить від того, за яких обставин
людина втратила життя (у транспорті, побуті, на виробництві, унаслідок НС
тощо) [311]. Розмір оцінки втрат від загибелі людини має бути встановлений
на рівні еквіваленту 1 млн. євро та поступово переглядатися у бік
збільшення. Таким чином стимулюватиметься залучення коштів до сектору
безпеки, зокрема на здійснення широкого комплексу превентивних заходів.
У будь-якому разі економічний аспект забезпечення ПТБ повинен
враховувати світовий досвід. З одного боку, необхідно орієнтуватися на
найбільш ефективні моделі забезпечення ПТБ та цивільного захисту, що
існують у США, країнах ЄС, КНР, Канаді, Японії. Заслуговує на увагу і
досвід пострадянських держав, перед якими сьогодні постали досить схожі
загрози у сфері ПТБ, що значною мірою зумовлено складною економічною
ситуацією, критичним рівнем зношеності основних фондів, недостатньою
ефективністю систем реагування на НС різного генезису. В Україні ситуація
істотно ускладнюється наявністю каскаду ГЕС на р. Дніпро, роботою АЕС,
високим рівнем концентрації промисловості на сході держави. Сучасна
обстановка настійно вимагає модернізації служб щодо захисту населення,
матеріальних і культурних цінностей, розширення спектру методів і способів
захисту, забезпечення їх оперативності та мобільності. Зважаючи на
сформовані соціально-економічні обставини, можна стверджувати, що
нарощування матеріально-технічної бази та резервів системи цивільного
захисту (фонду захисних споруд, засобів індивідуального захисту, засобів
життєзабезпечення та ін.) здійснюється недостатніми темпами, а в багатьох
випадках про приріст навіть не може йтися. Досить велику частку техніки
нині становлять ще радянські зразки, у багатьох випадках застарілі і
морально, і фізично. Ця проблема є актуальною передусім на місцевому
рівні. І якщо під час аварії на ЧАЕС ліквідатори часто отримували як засоби
індивідуального захисту протигази, користі від яких фактично не було, то
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сьогодні навіть протигазами було б проблематично забезпечити особовий
склад на випадок техногенної катастрофи.
У вирішенні проблем безпеки винятково важливу роль відіграє
економічний аспект. І річ навіть не в тому, щоб правильно порахувати або
спрогнозувати збиток від аварій і катастроф, хоча це, звичайно, необхідно.
Набагато важливіше побудувати і ввести в дію ефективні економічні
механізми стимулювання практичної діяльності з попередження виникнення
НС та залучення потрібних для цього чималих інвестицій. Нині реалізується
комплекс цільових досліджень, спрямованих на розроблення процедур
оцінювання рівня безпеки, з урахуванням взаємопов’язаних факторів вартості
та надійності, побудова окремих елементів і загалом державної системи
економіки катастроф [31].
На

регіональному

та

об’єктовому

рівні

створюються

системи

підтримки прийняття управлінських рішень, що включають у себе економічні
моделі, методики та програмні засоби забезпечення живучості та безпечної
експлуатації складних технічних систем й особливо небезпечних виробництв,
стабільності роботи галузей та адміністративних систем керування в умовах
природних і техногенних катастроф. На практиці це, зокрема, виражається у
складанні планів розвитку підприємств з урахуванням вимог безпеки. При
цьому здійснюється відповідне економічне опрацювання не тільки з питань
технічного переозброєння та вдосконалення технологічних процесів, а й з
виконання компенсаційних заходів у разі виникнення НС [31, с. 21-24].
Зважаючи на важливість економічних механізмів управління ризиками
НС різної генези, різні аспекти цього питання відображено в публікаціях
багатьох українських учених-фахівців у галузі адміністративного та
фінансового права, зокрема В. Б. Авер’янова, А. В. Басова, Л. К. Воронової,
С. С. Засунька, А. Т. Ковальчука, В. К. Колпакова, с. Ф. Константінова,
А. В. Копана, О. В. Кузьменко, А. П. Рябченко. Найбільш повно питання
фінансування

цивільного

захисту

відображено

в

монографічному

дослідженні доктора юридичних наук, професора А. Г. Чубенка [301],
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наукові напрацювання якого закладено в основу Кодексу цивільного захисту
України. Однак економічний аспект проблеми забезпечення ПТБ потребує
наразі поглибленого дослідження в контексті тих нових викликів, які ставить
перед нами модернізована доктрина забезпечення національної безпеки.
Слід

враховувати

комплексність

соціально-економічних

цілей

забезпечення ПТБ. По-перше, йдеться про превентивне зниження рівня
загроз, а отже, запобігання збиткам. По-друге, у випадку, коли загрози
реалізуються у вигляді надзвичайних подій і НС, виникає потреба вжити
комплекс заходів задля зниження втрат і збитків, ліквідація негативних
наслідків та НС загалом. В узагальненому вигляді мету безпеки формулюють
як прагнення забезпечити стійкість, стабільність, живучість об’єктів безпеки,
зберегти можливість задоволення їх потреб, у тому числі життєво важливих,
дотримати їх інтереси [319].
Способи досягнення безпеки є різноманітними. Вони специфічні для
кожного виду загроз, характерні для кожного об’єкта і суб’єкта безпеки,
відповідають природі вражаючих впливів й обумовлені безліччю інших
обставин [319]. В Україні для забезпечення безпеки в природній і
техногенній сферах створено і функціонує ЄДСЦЗ, що складається з
функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. Функціональні
підсистеми створюють центральні органи виконавчої влади у відповідній
сфері суспільного життя. Територіальні підсистеми діють в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі [86] (наразі
територіальні

підсистеми

в

Криму

та

Севастополі

тимчасово

не

функціонують).
Загалом, розвиток системи цивільного захисту України відбувався в
межах тенденцій, що притаманні провідним зарубіжним країнам. Вони
полягають

у

переорієнтації

на

вирішення

завдань

мирного

часу;

рівномірному розподілі витрат на цілі цивільного захисту між державним та
місцевими

бюджетами,

а

також

залученні

альтернативних

джерел

фінансування (механізм страхування від загроз природно-техногенного
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характеру, випуск спеціальних боргових цінних паперів тощо), розмежуванні
функцій у сфері цивільного захисту між органами публічної адміністрації і
реальним сектором економіки [301]. Дійсно, які б проблеми НС не
доводилося вирішувати, завжди необхідно враховувати економічну складову
завдання, що виникає. За своєю руйнівною суттю НС вносять у звичайне
життя окремої людини, родини, громадських, муніципальних, державних
структур економічні проблеми, пов’язані насамперед зі збитком, завданим
відповідному осередку суспільства. Крім відшкодування збитків, потрібні
також витрати на ліквідацію наслідків НС, у тому числі довгострокових.
Загроза виникнення НС змушує людей вживати превентивних зусиль щодо
попередження лих і зниження розмірів можливого збитку, що потребує
значних витрат. Економічні аспекти лих не зводяться лише до проблеми
збитків від них. Величезних витрат вимагають також створення державних й
інших систем протидії лихам, забезпечення функціонування цих систем, у
тому числі їх оснащення та оплата праці працівників, превентивні заходи
щодо попередження лих і зниження рівня можливого збитку від них,
аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи під час ліквідації наслідків
лих тощо [319].
Дослідники виходять з того, що економічні механізми управління
ризиками НС природного і техногенного характеру охоплюють законодавчі,
методичні, організаційні, технологічні методи та прийоми застосування
економічних засобів для регулювання рівня безпеки, а також впливу на
економічні процеси, пов’язані з попередженням та ліквідацією НС [319].
Зрозуміло, що різноманітні економічні механізми ризик-менеджменту
широко використовуються у різних сферах життєдіяльності (міжнародна та
державна політика, фінанси, інвестування, кредитування, формування
страхових та матеріальних резервів, відшкодування збитків, економічне
стимулювання, економічна відповідальність та ін.) [319].
Відповідно, організаційно-економічні механізми реалізації державної
політики з питань попередження та ліквідації НС мають розглядатися як
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сукупність

взаємопов’язаних

правових,

економічних,

програмних,

організаційних, технологічних та інших заходів, безпосередньо спрямованих
на підвищення рівня ПТБ. Для цих заходів важливим є вишукування
економічних ресурсів для їх здійснення, забезпечення їх економічної
доцільності та економічне стимулювання діяльності з управління ризиками.
Слід мати на увазі, що реалізація згаданої державної політики включає в себе
не тільки заходи, здійснювані державними інститутами, а й діяльність
власників об’єктів економіки та інших суб’єктів господарської діяльності. У
цьому випадку роль держави зводиться до спонукання цих суб’єктів до такої
діяльності, їх контролю і застосування до них, за необхідності, встановлених
санкцій [319].
Найважливішими організаційно-економічними механізмами зниження
ризиків НС є такі: раціональне розміщення продуктивних сил і поселень з
точки зору їх природної й техногенної безпеки; підготовка об’єктів
економіки і систем життєзабезпечення населення до сталого функціонування
в НС; оновлення основних виробничих фондів; декларування промислової
безпеки; ліцензування видів діяльності у сфері промислової безпеки;
державна експертиза у сфері захисту населення і територій від НС;
державний нагляд та контроль у сфері захисту населення і територій від НС
[319].
До групи механізмів економічної відповідальності належить система
стандартів (норм, нормативів, квот), відхилення від яких призводить до
певних економічних санкцій (від штрафів до зупинення виробництва,
заборони будівництва та ін). Відповідні стандарти стосуються, насамперед,
технологій виробництва (або будівництва), організаційно-технічних заходів
щодо забезпечення безпеки виробництва, обмежень на гранично допустимі
концентрації, викиди або скиди. До них належать і механізми експертизи
(проектів, підприємств), в яких оцінку рівня безпеки (ризику) здійснює
експертна комісія, і економічна відповідальність визначається залежно від
результатів експертизи [31, с. 73-75].
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Важливий клас становлять механізми відшкодування збитку, в яких
економічна відповідальність прямо пов’язана з величиною збитку від
виникнення НС.
До механізмів стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження
очікуваного збитку) належать механізми пільгового оподаткування, а також
пільгового кредитування заходів щодо підвищення рівня безпеки (зниження
ризику).
Механізми резервування на випадок НС

– це механізми утворення

резервів трудових ресурсів (пожежники, рятувальники та ін.), матеріальних
ресурсів (запаси продовольства, сировини, медикаментів, транспорт та ін),
потужностей для швидкої організації виробництва продукції, необхідної для
ліквідації або зменшення втрат від НС. На відміну від перших чотирьох груп
механізмів, спрямованих переважно на підвищення рівня безпеки або
зниження ризику, механізми резервування спрямовано на створення умов для
якнайшвидшої ліквідації НС та зменшення втрат від неї [31, с. 73-75].
Механізми формування та використання бюджетних і позабюджетних
фондів. Оскільки практичне управління природними й техногенними
ризиками вимагає витрат значних фінансових і матеріальних ресурсів, для
практичної реалізації управлінських заходів потрібне фінансування [319].
У загальноекономічному сенсі фінансування – це забезпечення
необхідними фінансовими ресурсами всього господарства країни, регіонів,
підприємств, підприємців, громадян, а також різних економічних та інших
програм, видів економічної та іншої діяльності. У разі управління ризиками
фінансування спрямовано на забезпечення виконання різних програм
попередження та ліквідації НС, усебічне забезпечення діяльності в цій галузі.
У всіх випадках застосування фінансування найважливішою проблемою є
правильне визначення його джерел та ефективне їх використання. Джерела
фінансування – існуючі та очікувані джерела отримання фінансових ресурсів,
перелік економічних об’єктів, здатних надати такі ресурси. У загальному
випадку

фінансування

здійснюється

з

власних,

внутрішніх

джерел
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організації, а також із зовнішніх джерел у вигляді асигнувань з коштів
бюджету, кредитних коштів, іноземної допомоги, різних видів внесків тощо.
У цьому разі джерелами фінансування зазвичай є державні та муніципальні
бюджети, бюджети організацій, резервні фонди, інвестиції, кредити, кошти,
отримані в рахунок оплати послуг та штрафних санкцій, кошти благодійних
та інших громадських фондів тощо. Для фінансування можуть бути
використані спеціальні фінансові інструменти – облігації, опціони та ін.
Важливим економічним механізмом управління ризиками є накопичення та
використання, за необхідності, фінансових і матеріальних резервів. Для
попередження та ліквідації НС головну роль відіграє резервний фонд
державного бюджету щодо попередження та ліквідації НС, резерви
матеріальних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування [319].
Механізми

перерозподілу

ризику.

Найважливішою

економічною

проблемою при НС є також необхідність тією чи іншою мірою відшкодувати
завданий постраждалим збиток, забезпечити в певних межах їх соціальний
захист. Основним сучасним способом відшкодування збитків поступово стає
страхування і перестрахування ризиків та відповідальності, які частково
беруть на себе тяжкий тягар держави з відшкодування шкоди потерпілим.
Страхування являє собою створення за рахунок коштів організацій і
громадян спеціальних резервних фондів – страхових фондів, призначених для
відшкодування збитку, викликаного несприятливими подіями, зокрема НС
природного

й техногенного

постраждалим

виплачується

характеру. З коштів страхових фондів
страхова

сума

визначеного

розміру.

Страхування зазвичай здійснюють державні органи та страхові компанії.
Об’єктами страхування можуть бути життя, здоров’я людей, майно громадян
й організацій, ризик, відповідальність.
Основними сторонами страхування є страхувальник і страховик.
Страхувальник – це фізична або юридична особа, яка страхує свої цінності,
укладає зі страховиком договір страхування. Страховик – страхова компанія,
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організація, що здійснює страхування, приймає на себе зобов’язання
відшкодування страхового збитку, виплати страхової суми. Перестрахування
– це вже сукупність відносин між страховиками зі страхування ризику.
Страховик, приймаючи на страхування ризик, що перевищує

його

можливості застрахувати такий ризик, передає частину ризику іншому
страховику. Відносини оформляються договором, за яким одна сторонаперестрахувальник, передає ризик і відповідну частину премії іншій стороніперестраховику. Останній зобов’язується при виникненні страхового випадку
сплатити прийняту на себе частину ризику.
Як ще один економічний механізм управління ризиками НС можна
використовувати

економічне

стимулювання

діяльності

щодо

їх

попередження та ліквідації. У загальному значенні економічне стимулювання
являє собою спонукання економічними методами учасників тієї чи іншої
діяльності до поведінки, вигідної і корисного для суб’єктів, які застосовують
стимулювання. Стимулювання діяльності щодо забезпечення ПТБ включає
дві сторони, кожна з яких має свою природу стимулюючого впливу. Поперше, це економічне заохочення, по-друге-економічне покарання. Як
заохочення можна використовувати пільгове оподаткування, надання
інвестицій і додаткових квот, кредити на вигідних умовах та ін. Порушення
встановленого порядку забезпечення ПТБ призводять до економічної
відповідальності за них у вигляді різних видів санкцій – штрафів, обмеження
діяльності,

аж до

Стимулювання

її припинення,

безпосередньо

відшкодування

сприяє

підвищенню

завданих збитків.
відповідальності

посадових осіб й організацій за результати своєї діяльності в галузі
управління ризиками [319].
Найважливішою і найпоширенішою проблемою залишається гострий
дефіцит фінансових коштів, які якщо і виділяються на ліквідацію наслідків
НС природно-техногенного характеру, то лише в мінімальних сумах, а про
забезпечення фінансами превентивних заходів у більшості випадків узагалі
не йдеться.
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Сьогодні фінансування заходів у сфері ПТБ здійснюється в мінімально
необхідних розмірах. Позитивним є те, що забезпечення ПТБ в межах
реалізації цивільного захисту як функції держави здійснюється в Україні
відповідно до Загальнодержавної цільової програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 2013-2017 р., затвердженої Законом від 7 червня 2012 р. [200]. Програмою
передбачено обсяги фінансування окремих заходів на довгострокову
перспективу (на п’ять років). Водночас норми Бюджетного кодексу не
передбачають обов’язкове виділення бюджетних коштів на фінансування
державних цільових програм. Отже, доцільним видається перехід від
дозвільного до обов’язкового фінансування з різних бюджетів, що значною
мірою дасть змогу значно поліпшити фінансування заходів забезпечення ПТБ.
Завдання планування і фінансування заходів щодо забезпечення ПТБ
полягають

у

правильному

визначенні

потреби

в

коштах

(у межах

встановлених норм) для забезпечення готовності системи цивільного захисту,
у своєчасному витребуванні грошових коштів, у забезпеченні планового,
цільового, доцільного, економного та ефективного використання отриманих
грошових коштів. Досягнення такого результату можливе виключно в межах
програмно-цільового

підходу,

при

цьому

ключовою

умовою

конструктивності такого підходу є узгодження державних цільових і
бюджетних програм, у тому числі за рахунок використання єдиних
кількісних та якісних результативних показників.

Висновки до розділу 3
Ефективна державна політика та управлінська діяльність можливі лише
за умови належної організації процесів планування. Як приклад системності
в організації сукупності стратегічних документів у сфері забезпечення
національної

безпеки,

упровадження

сучасних

методів

стратегічного
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планування та управління розглядаються США.
Наголошується, що пріоритетним завданням у сфері безпекового
планування
застосування

є

узгодження
єдиного

чинних

нормативно-правових

понятійно-категоріального

актів

апарату

у

щодо
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 та 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 та
відповідного бюджету, який передбачає розподіл фінансових ресурсів між
суб’єктами забезпечення ПТБ.
Одним

із

пріоритетних

напрямів

забезпечення

безпечної

життєдіяльності українського суспільства є посилення рівня превентивності
державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від НС.
Сучасні науково-методологічні підходи та іноземний досвід свідчать, що
ефективна модель такого захисту має ґрунтуватися на управлінні ризиками
НС техногенного і 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 та отриманих результатів. Результативне
управління ризиками НС та розвиток системи цивільного захисту можливі
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лише в контексті реалізації комплексних державних цільових програм, які
мають бути адекватно забезпечені фінансовими ресурсами за рахунок
відповідних бюджетних програм.
Констатується,

що

існуючі

методики

розрахунку

збитків

від

техногенних та 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
еквіваленту життя сприяє визначенню розміру компенсаційних виплат при
виникненні

різного

виду

аварій

і

катастроф,

терористичних

актах,

враховується при розробленні безпекового 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.
Враховуючи множинність чинників, що впливають на оцінку вартості
життя, аргументується необхідність нормативного встановлення критеріїв оцінки
і 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, в 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% (Додаток Б).
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 превентивних заходів.
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Розділ 4
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУБʼЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

4.1.

Організаційно-правові

засади

забезпечення

реалізації

державної політики у сфері природно-техногенної безпеки та цивільного
захисту
Закінчення періоду «холодної війни» внаслідок розпаду світової
системи соціалістичної «співдружності» не сприяло зникненню воєн у світі.
На жаль, нова епоха співіснування стала ще менш передбачуваною. Такі
фактори, як зростання терористичної загрози, високий рівень техногенного
навантаження, різка зміна клімату та поява нових епідемій, кинули людству
абсолютно нові виклики і поставили його під пряму загрозу самознищення.
Сьогодні, коли з’явилися реальні підстави до відродження «холодної війни»,
з огляду на події на сході України, та часті виникнення різних стихійних лих
і техногенних катастроф, світова спільнота має переосмислити підходи до
забезпечення суспільної безпеки й знайти нові механізми протидії низці
нових загроз, які мають щораз більш диверсифікований характер із менше
передбачуваними наслідками [298].
Серед найбільших загроз сьогодення для людства є, безперечно,
епідемія Ебола і Третя світова війна, яку провокує самопроголошена
«Ісламська Держава» (ІДІЛ) через здійснення нею воєнних терористичних
акцій. Крім того, спровокований зовнішніми силами воєнний конфлікт в
Україні – це теж один з ризиків, що може призвести до катастрофічних
наслідків не лише для України, а й для країн ЄС та Європи загалом. Варто
звернути увагу на те, що всі загрози, як і нова потенційна «холодна» чи Третя
світова війна або кліматичні й погодні феномени, мають як безпосередній

266

воєнний, так і цивільний характер, які, однак, можна ліквідувати як
військовими, так і цивільними засобами [298].
Ефективна протидія викликам у сфері ПТБ, у тому числі техногенному
та ядерному тероризму, вимагає наразі зміни безпекової парадигми та
реформування системи цивільного захисту з урахуванням принципової зміни
характеру загроз.
Незалежно від того, як називатимемо події на сході України – АТО,
«гібридна війна», усе ж трапляються щоденні випадки загибелі та поранення
багатьох людей, руйнація інфраструктури, порушення нормальних умов
життєдіяльності сотень тисяч людей, зростання в геометричній прогресії
ризиків виникнення техногенних катастроф наднаціонального масштабу. З
огляду на це в умовах сучасної нестабільності, яка породжує комплекс
небезпек, загроз і викликів для національної безпеки України, об’єктивно
посилюється роль держави у справі їх виявлення, прогнозування й
нейтралізації. На жаль, сектор безпеки та оборони України не завжди має
можливість оперативно та адекватно реагувати на ситуацію, що склалася у
сфері

військово-політичної

та

ПТБ

(«гібридна

війна»,

сепаратизм,

техногенний тероризм тощо).
Відповідно до Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України,
державна політика у сфері національної безпеки має бути орієнтована на
реформування та розвиток сектору безпеки і оборони з метою формування та
підтримання спроможностей, що дасть змогу гарантовано забезпечити
адекватне і гнучке реагування на весь спектр загроз національній безпеці
України, раціонально використовуючи наявні у держави можливості і
ресурси.
Для досягнення визначеної мети планується реалізувати комплекс
завдань, які полягають у запровадженні керівництва сектором безпеки і
оборони на основі прийнятих у державах – членах ЄС та НАТО принципів і
стандартів;

дотриманні

принципів

верховенства

права,

патріотизму,

компетентності та департизації у функціонуванні сектору безпеки і оборони,
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забезпеченні його реформування та розвитку з дотриманням принципів
демократичного цивільного контролю; підвищенні рівня координації та
взаємодії у секторі безпеки і оборони; упровадженні ефективної уніфікованої
системи планування та управління ресурсами з використанням сучасних
європейських та євроатлантичних підходів; набутті силами та засобами
сектору безпеки і оборони визначених основних оперативних (бойових,
спеціальних) спроможностей, необхідних для гарантованого реагування на
кризові ситуації, що загрожують національній безпеці; забезпеченні
пріоритетного

розвитку

на

основі

узгодженого

функціонування

розвідувальних органів розвідувальних спроможностей України щодо
своєчасного виявлення актуальних загроз національній безпеці; закріпленні
за координаційним органом з питань розвідувальної діяльності при
Президентові

України

повноважень

щодо

загального

керівництва

розвідувальним співтовариством, установлення загальних стандартів для
його суб'єктів, конкретизації та розподілу завдань, здійснення контролю за
діяльністю

розвідувальних органів,

а

також

підготовки

узгоджених

розвідувальних оцінок для керівництва держави; формуванні уніфікованої
системи логістичного забезпечення, здатної централізовано здійснювати
управління ресурсами в інтересах забезпечення військ (сил) і засобів сектору
безпеки і оборони під час їх оперативного застосування; створенні
національної системи

кібербезпеки;

здійсненні професіоналізації сил

оборони та створенні необхідного військового резерву; забезпеченні
максимально доцільної консолідації правоохоронної діяльності у сфері
відповідальності МВС України, підвищенні рівня довіри громадян до
правоохоронних органів, розвитку Міністерства як цивільного центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує політику у
сфері правоохоронної діяльності, захисту державного кордону, міграційної
діяльності та цивільного захисту; ефективному виконанні Національною
поліцією України як центральним органом виконавчої влади функцій у
сферах протидії злочинності, зокрема організованій, та забезпечення
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громадського

порядку;

удосконаленні

та

забезпеченні

ефективного

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, приведенні її
у відповідність до стандартів Європейського Союзу [231].
На нашу думку, з метою ефективного протистояння існуючим загрозам
та ризикам Україна, як і всі інші країни Європи [298], повинна провести
структурну реформу сектора безпеки з метою виділення у його складі
цивільну оборону, яка традиційно належить до юрисдикції МО, та цивільний
захист, який має залишатися у компетенції ДСНС.
Після реформи сектору безпеки та оборони значення систем цивільного
захисту та цивільної оборони лише зростатиме, адже щораз нові виклики, які
постають перед Україною, стимулюватимуть у них винахідливість та
сприятимуть їх постійній готовності до дій у чітких сферах їх природного
призначення, як це відбувається у країнах ЄС, країною-членом якого Україна
має намір стати [323].
Звичайно, при такому підході існує певний ризик щодо дублювання
функцій, зростання фінансових витрат, ускладнення системи управління
національною безпекою, а як наслідок – збільшення часу реагування. Але
такі ризики можуть бути мінімізовані шляхом здійснення системної реформи,
орієнтованої на поглиблення спеціалізації суб’єктів забезпечення ПТБ та
захисту населення і територій від загроз військового характеру, зі
збереженням замінності елементів цих двох систем та забезпечення їх
максимальної «модульності».
Слід згадати, що Міністерство надзвичайних ситуацій України (нині –
ДСНС) було створено для ліквідації НС та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи. Місія такої структури є дуже
обмеженою і тому потребує докорінної реформи. У 2004 р. прийнято Закон
«Про правові засади цивільного захисту», який фактично поєднав у собі
цивільну оборону і цивільний захист. Іншою великою помилкою України
став один з документів, що покладено у правову основу цивільного захисту
згідно зі ст. 2 Закону України «Про Цивільну оборону України». Таким
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чином, термін «цивільна оборона», що міститься в багатьох законодавчих
актах України та є загальноприйнятим у світовій практиці, замінено терміном
«цивільний захист», що спотворило суть і цивільної оборони, і цивільного
захисту, їх механізми, розподіл завдань, сфер діяльності та партикулярні
відмінності. Визначення терміна «цивільний захист», яке міститься у
чинному Кодексі цивільного захисту України, на жаль, також є недостатньо
конкретним, що ускладнює реалізацію функції цивільного захисту на
практиці [298].
Крім того, складається ситуація, коли чинним законодавством не
визначено головний суб’єкт управління ні Воєнною організацією держави, ні
сектором

безпеки

невизначеності

[245,

можна

с.

13-19].

вважати

Наслідком

фактично

такої

законодавчої

різновекторні

процеси

реформування системи цивільного захисту та забезпечення громадської
безпеки в умовах НС.
Визнаючи необхідність та доцільність реформування управління у
сфері НС, маємо зазначити, що в Україні протягом останнього десятиріччя
відбувалося формування системи цивільного захисту, яка ґрунтується на
невійськових формуваннях, що наблизило її до європейських моделей. Усі ці
кроки спрямовано на перетворення системи цивільної оборони, розрахованої
на дії в умовах НС військового характеру, на систему захисту населення і
територій від загроз невійськового характеру. Але побудована таким чином
система виявилася нездатною ефективно вирішувати завдання в умовах
проведення широкомасштабної АТО та військової агресії.
Цивільний захист доцільно розглядати як національну систему, тобто
засновану на взаємозв’язку та взаємодії між державними та приватними
суб’єктами, функцією якої виступає моніторинг і прогнозування НС,
запобігання НС, ліквідація НС, відновлення нормальних умов життя
населення відразу після завершення її основного емергентного періоду [298].
Цивільний захист – це передусім допомога людям у їх щоденних потребах,
нагляд та захист навколишнього середовища, моніторинг клімату та змін у
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природі, здатність передбачати стихійні лиха і вчасно їм запобігати, це
запобіжні та рятівні заходи перед або під час різних НС чи під час війни, які
виконують пожежники, спеціалізовані рятівники-волонтери цивільного
захисту,

медики

та

парамедики-волонтери

під

координацією

держфункціонерів системи цивільного захисту [244].
Цивільний захист під час бойових дій спрямовано виключно на захист
життя громадян, надання біженцям або/та переселенцям всебічної допомоги
у спеціальних організованих наметових містечках чи бомбосховищах, які
обладнано всім найнеобхіднішим, забезпечення їх харчами, одягом, засобами
першої необхідності тощо. Термін «захист населення від уражень»
передбачає захист населення від зброї або інших засобів противника.
Натомість збройний захист від небезпек та від противника, що безпосередньо
пов’язані з веденням воєнних дій, відповідно до світової практики, покладено
виключно на цивільну оборону [244].
Аналіз відмінності цивільної оборони від цивільного захисту доцільно
здійснювати з урахуванням змісту норм міжнародного гуманітарного права,
які чітко розрізняють діяльність військової оборони від діяльності поліції і
цивільного захисту у воєнний час, приділяючи особливу увагу саме
поліцейським силам та функціонерам цивільного захисту під час збройного
конфлікту. Відповідно до цих норм цивільну оборону, на відміну від
цивільного захисту, слід розглядати як компонент (складник) національної
оборони, який доповнює військовий захист населення не тільки в галузі
планування та організації матеріальних, економічних, моральних чи
фінансових ресурсів нації, які є необхідними для ведення оборонних
військових дій, а й щодо залучення населення до альтернативних форм
захисту своєї країни через здійснення конкретних гуманітарних заходів. ЦЗ
потрібно розглядати виключно як інструмент, який забезпечує населенню
захист від будь-якого типу емергентних подій, що можуть завдати шкоди
йому. При цьому слід виключити із цивільної оборони всі повсякденні дії
держави стосовно населення в мирний час. Незмінною під час збройного
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конфлікту

залишається

діяльність

поліції,

правосуддя

та

основних

комунальних служб [298].
Фактично окремі норми законодавства України у сфері цивільного
захисту не відповідають європейським стандартам та заважають інтеграції у
структури ЄС чи в європейську систему цивільного захисту. Термін
«цивільна оборона» як вид спеціальної діяльності під час війни замінено
терміном «цивільний захист», незважаючи на те, що у світовій практиці та
юриспруденції існують i цивільний захист (Civil Protection) і цивільна
оборона (Civil Defence). Тому, оскільки Україна обрала шлях євроінтеграції,
вона повинна провести структуральні системні реформи, і особливо у сфері
безпеки [298; 323].
Для України критичними виявилися неефективність системи підтримки
державних рішень взагалі й нерозвиненість інформаційної інфраструктури
зокрема, відсутність надійної системи статистики, розгалуженої системи
поширення нормативно-правової інформації, дефіцит фахівців аналітичних
структур в органах державного управління. Однак наслідок один –
неефективна система управління загалом. Особливо важливо це в контексті
організації управління у кризових і НС. При цьому значно зростає складність
задач управління, які потрібно вирішувати в умовах високої невизначеності
розвитку ситуації, нестачі достовірної інформації і наявності недостовірної
інформації, що поширюється засобами масової інформації [151].
Звичайно, це потребує методик, програм і технічних засобів систем
управління, насамперед в інтересах підвищення оперативності прийняття
рішень, їх ефективності й контролю виконання. Складність вирішення цих
завдань пов’язана з необхідністю координації та інтеграції діяльності
широкого кола найрізноманітніших структур. Така робота має органічно
вписуватися в єдину систему аналітичного забезпечення органів державної
влади, бути скоординованою в межах діяльності єдиної державної системи
запобігання та реагування на аварії, катастрофи й інші НС. Таке завдання
може вирішувати Центр управління кризовими ситуаціями, а його
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підпорядкованість – питання окремої дискусії. Це може бути як Президент
України, так і Рада національної безпеки і оборони України чи Кабінет
Міністрів України [129].
З метою усунення прогалин у законодавстві, підвищення ефективності
функціонування сектору безпеки та оборони й з урахуванням необхідності
забезпечення готовності системи цивільного захисту та цивільної оборони до
дій в умовах існування реальної зовнішньої та внутрішньої військовотерористичної

загрози

пропонуємо

розмежувати

реалізацію

функції

цивільного захисту та цивільної оборони. При цьому функції координації
забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки має здійснювати МВС
України (у перспективі доцільним видається створення самостійного
Міністерства цивільного захисту), а реалізацію завдань у сфері цивільної
оборони – МО України. Загальну координацію функціонування систем
цивільного

захисту

та

цивільної

оборони

може

здійснювати

Рада

національної безпеки і оборони, а загальне керівництво – Прем’єр-міністр
України.

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
Забезпечення безпеки й оборони традиційно виступає пріоритетом
політики будь-якої держави, а сектор безпеки та оборони є одним з найбільш
динамічних елементів державного механізму. Адже нові виклики та загрози
виникають перманентно, при цьому в багатьох випадках здатність адекватно
їм протидіяти визначає рівень життєздатності самої держави. Здійснення
радикальних змін у безпековому просторі нашої держави – це не тільки
об’єктивна потреба, що визріла в надрах українського суспільства, а й вимога
європейської спільноти щодо «створення таких доцільних і ефективних
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інститутів безпеки, які обслуговують інтереси безпеки громадян суспільства і
держави, поважаючи права людини, діючи в межах закону та під дієвим
демократичним контролем» [237].
Важливим елементом реформи сектору безпеки та оборони виступає
оптимізація системи цивільного захисту. Адже системи цивільного захисту
та цивільної оборони відіграють все більш важливу роль у забезпеченні
національної безпеки європейських країн. Моделі цивільного захисту країн
ЄС і НАТО різняться між собою, однак мають спільні основоположні цілі та
принципи: попередження, боротьба з наслідками і відновлення після
природних і техногенних катастроф незалежно від причин їх виникнення з
метою захисту невід’ємних прав і свобод громадян, їх власності,
демократичного устрою держави і ринкових засад економіки [309].
Реалізація заходів щодо розбудови в Україні сучасної системи
цивільного захисту значною мірою ґрунтується на досвіді, отриманому у
співпраці із структурами НАТО в межах програми Партнерство заради миру,
системи особливого партнерства і Плану дій Україна-НАТО. Насамперед, це
стосується взаємодії ДСНС з Головним комітетом з надзвичайного
цивільного планування (SСЕРС) НАТО та його робочими органами. Важливу
роль відіграють також механізми двосторонньої кооперації у сфері
цивільного захисту з окремими країнами.
На жаль, навіть у наукових публікаціях не завжди прослідковується
чітке усвідомлення відмінностей між безпекою та обороною. Традиційно
безпека визначається насамперед у категоріях національної безпеки як захист
національної території проти загроз, у тому числі військового характеру.
Закінчення холодної війни, глобалізація, нові ризики, небезпеки і загрози, як
і зміни у власних країнах, різко змінили характер середовища безпеки країн.
Більшість держав сьогодні стикається зі значною кількістю викликів безпеці,
передусім невійськової, ніж військової природи, що вимагають іншої реакції.
У міру того, як обмеженість військово і державно орієнтованих уявлень про
безпеку стає все очевиднішою, відбувається розширення і поглиблення
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поняття безпеки, яке тепер не зосереджується виключно на безпеці держави
та її території, а має на увазі безпеку індивідуумів, співтовариств,
суспільства, регіонів або навіть міжнародної системи. Ризики і небезпеки,
відмінні від військових загроз, входять до порядку денного безпеки, як,
наприклад, екологічна деградація, соціодемографічні виклики, поширення
інфекційних хвороб, транснаціональний тероризм й організована злочинність
[237, с. 19]. Водночас традиційні системи безпеки та оборони можуть
виявитися недостатньо ефективними в умовах «гібридної війни» та зростання
рівня терористичної загрози. Особливого значення у цьому контексті набуває
питання протидії техногенному тероризму.
У демократичних країнах традиційно розрізняють сили безпеки, що
відповідають за внутрішню безпеку, й оборонний сектор, що відповідає за
оборону держави. Оборона в нормі пов’язана із зовнішньою загрозою і може
бути обмеженою у просторі й навіть у часі. У цьому разі йдеться про
усунення

загрози.

Оскільки

потенційні

загрози

можуть

швидко

перетворитися на фактичні, для оборони потрібна підготовленість і система
швидкого підвищення готовності або мобілізації. Досягнення і збереження
внутрішньої безпеки пов’язано із запобіганням загрозам стабільності в межах
країни і протидією їм, громадським порядком, безпекою індивідуумів,
співтовариств

і суспільства

від

насильства,

постійним,

методичним

функціонуванням держави з її інститутами і сталим соціально-економічним
розвитком. До того ж саме держава, іноді разом з регіональною або місцевою
владою, гарантує цю безпеку. Але сили різні. Війська повинні забезпечувати
оборону, а цивільні сили – безпеку [237, с. 19-20].
У багатьох випадках міжнародні організації, НАТО і ЄС більше не
розрізняють оборону і безпеку, називаючи їх сектором безпеки. Сектор
розуміється як сума всіх органів і сил, чий обов’язок полягає в захисті
держави та її установ. Він включає в себе стрижньові структури, такі як
збройні, правоохоронні та воєнізовані сили, органи розвідки і безпеки, митну
службу, берегову охорону і прикордонну службу, а також ті інститути, що
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формулюють, здійснюють і контролюють політику внутрішньої і зовнішньої
безпеки. ЄС і Європейська Парламентська Асамблея поділяють сектор
безпеки на чотири головні сектори: оборони, поліції, розвідслужб й
управління кордонами [329]. У контексті нашої теми розподілу праці у сфері
оборони і безпеки ми продовжуватимемо розрізняти сектор оборони і сектор
безпеки, але дотримуватимемося поділу його на чотири головні елементи:
оборони, поліції, спецслужб й управління кордонами.
Непередбачені обставини, при виникненні яких використовуватимуться
засоби оборони і безпеки, можуть бути різні: природні або інші катастрофи,
акти громадської непокори і безладдя, терористичні акти, заколоти, війни.
Названі події змінюють ситуацію таким чином, що може виникнути
необхідність розгортання і використання сил оборони і безпеки. Розглянемо
питання розподілу праці у сфері оборони і безпеки на прикладі реагування на
природну катастрофу.
Природна катастрофа – це несподіване лихо, подія, що спричинює
тяжкі

наслідки,

руйнування,

це

наслідок

небезпечного

явища,

що

відбувається, коли збігаються людська діяльність і природні феномени,
зокрема такі фізичні явища, як виверження вулкана, землетрус, обвал тощо,
які не впливають на людські істоти. Жертви або майнові пошкодження
залежать від здатності населення збільшувати руйнівний вплив або
протистояти йому. Катастрофа – це і соціальне руйнування на рівні
індивідуума, співтовариства або держави. У сферах, де відсутні інтереси
людини, природні феномени не несуть небезпеки і не призводять до
катастроф. Таке розуміння втілено у визначенні: «катастрофи відбуваються,
коли небезпеки накладаються на вразливість» [237].
Боротьба з катастрофами включає в себе чотири напрями діяльності:
пом’якшення, приготування, реагування і відновлення.
Пом’якшення намагається запобігти катастрофі або зменшити її
наслідки. Пом’якшення є результативним для запобігання лавині, повені й
голоду, для заходів щодо охорони здоров’я, при порушеннях надходження
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електроенергії, води, аваріях системи каналізації.
Приготування досягається створенням національних і регіональних
центрів НС (які координують і цивільну оборону) і загальнодержавної
практичної доктрини реагування на НС. Додаткові заходи включають
постійні державні запаси медичних засобів, стратегічні резерви пального,
зерна та інших основних продуктів харчування. Подальша підготовка
передбачає навчання, відповідне постачання й оснащення для використання
на стадіях реагування і відновлення.
Реагування мобілізує аварійні служби. Про НС спочатку повідомляють
диспетчера пожежних служб або поліції, який вирішує, чи залучати центр
НС. Найефективнішими в порятунку життя і майна є централізовані служби,
зокрема пожежники, поліція, комунальні аварійні команди і спілки допомоги,
такі як Червоний хрест [237].
Відновлення полягає у відтворенні пошкодженої інфраструктури, усіх
видів комунікацій, споруд і виробництв, поверненні людей до нормального
життя. Це найтриваліша і найдорожча фаза. Якщо ресурси, що передбачено
для мінімізації наслідків НС, і матеріали для відновлення інфраструктурних
об’єктів спрямувати на запобігання НС, то можна попередити низку
соціальних і гуманітарних катастроф. У багатьох випадках відновленню
можуть

дуже

допомогти

невеликі

обсяги

завчасно

підготовленої

інфраструктури.
Відповідно, пом’якшення є справою національної, регіональної і
місцевої влади, її підрозділів екстреної допомоги, рятівників і частин, що
відповідають за захист критичної державної інфраструктури. Сектор безпеки
має бути проінформований про плановані або здійснені заходи. Сектор
оборони інформується тільки в разі потреби в інформації про плановані або
реалізовані заходи.
Приготування здійснює національний, регіональний і місцевий уряд.
Сектор безпеки має сплановувати й організовувати заходи та засоби безпеки,
необхідні для всіх можливих випадків; здійснювати керівництво щодо
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забезпечення безпеки населення, яке постраждало внаслідок катастрофи, й
управління можливою евакуацією; бути повністю обізнаним про всі плани та
приготування на випадок тривоги, мобілізації та дій у разі катастрофи; мати
достатньо фахівців, яких надіслано до центрів НС і які керуватимуть діями
щодо полегшення наслідків катастрофи під загальним керівництвом
призначеного державного або регіонального координатора НС; планувати,
організовувати та брати участь у навчаннях і тренуваннях щодо застосування
і розгортання засобів безпеки; розробляти нормативи для таких навчань й
оновлювати плани на певні випадки [237].
Сектор оборони традиційно залучається тільки до планування та
підготовки конкретних заходів цивільної оборони або на випадок, коли
штатні

аварійні

служби

та

їх

мобілізований

резерв

будуть

різко

переобтяжені. Лише в таких екстремальних випадках ресурси оборони
братимуть участь у підготовці та плануванні, а потім відіграватимуть
допоміжні ролі: під керівництвом цивільного уряду на користь цивільної
влади, яким вони допомагають.
Реагування спрямовується та узгоджується координатором НС і
персоналом центру НС та здійснюється разом з діями щодо полегшення
наслідків катастрофи. Сектор безпеки братиме участь у роботі персоналу
центру, очолюватиме і проводитиме операції безпеки. Участь сектору
безпеки на стадії реагування полягає в такому: рекогносцировка, збір
інформації, аналіз й оцінка пошкоджень або загроз; мобілізація, розгортання і
введення в дію, згідно з установленими пріоритетами своїх ресурсів, що
забезпечують безпеку населення, яке постраждало внаслідок катастрофи;
управління безпечною евакуацією; запобігання несанкціонованому доступу в
зону катастрофи і на територію, залишену населенням; охорона приватної
власності в залишених населенням зонах; заходи охорони правопорядку, де
вони додатково будуть потрібні.
У разі, коли цивільних ресурсів, залучених до дій щодо полегшення
наслідків катастрофи, бракуватиме, то для допомоги цивільній владі під
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цивільним

керівництвом

буде

залучено

сектор

оборони.

Допомога

виявлятиметься у вигляді допоміжних дій, а оперативну відповідальність
буде покладено на цивільну владу. Зазвичай збройні сили визначають склад
сил для розгортання і відповідають за командування частинами та їх
уведення в дію. Збройні сили в НС можуть забезпечити підтримку одночасно
декількох операцій, здійснюючи ліквідацію наслідків сильних руйнувань,
рятування, евакуацію й охорону людей та майна в зруйнованих районах.
Залежно від типу, особливостей, масштабу катастрофи і невідкладності
реагування, участь збройних сил може полягати переважно в наданні
повітряного і наземного транспорту для великомасштабної евакуації,
розгортанні рятувальних і медичних підрозділів для надання першої
допомоги, розподілі харчування, медикаментів, пального; розгортанні й
застосуванні військових засобів наведення мостів і переправ; участі саперних
і

бойових

інженерних

частин

для

розчищення

доріг

евакуації,

транспортуванні запасів для запобігання подальшому розповсюдженню
катастрофи і базового відновлення інфраструктури; забезпеченні мобільних
засобів і мереж зв’язку в районах з порушеними комунікаціями; наданні
аварійно-рятівного і спеціального військового персоналу (психологів,
психіатрів, медичних фахівців для контролю захворюваності, локалізації
аварій та знезаражування, фахівців із суспільних робіт); посиленні цивільної
поліції військовими поліцейськими і консультантами з правових питань;
наданні водоочищувального устаткування і фахівців, мобільних генераторів
енергії, польових кухонь, хлібопекарень, мобільних моргів загального і
спеціального призначення. Проте не можна допускати участі військ у
переселенні

переміщуваного

або

евакуйованого

населення

та

відновлювальних заходах, які мають здійснювати цивільні урядові органи
[237].
Відновлення скеровують і здійснюють цивільні урядові органи і
приватні підприємства. Звичайно, потреба залучення сектору безпеки може
виникнути лише тоді, коли йдеться про спеціальні операції щодо охорони
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правопорядку і запобігання пограбуванням приватної власності в районах
відновлення.

Участь

сектору

оборони

обмежується

відновленням

пошкоджених об’єктів оборонного характеру та інфраструктури збройних
сил. І навіть у цьому випадку вони не конкурують з цивільними
підприємствами.
Збройні сили можуть використовуватися для підтримання цивільної
влади і вже задіяних засобів, керівного органу, або ж для їх посилення (де
можливо) і заміни (коли необхідно) цивільних структур у таких сферах:
планування операцій та управління; транспортне планування, автомобільні,
залізничні, повітряні та водні перевезення, управління ними; пошукові та
рятувальні операції; медичне обслуговування всіх рівнів; профілактичні
медичні та ветеринарні заходи; обеззаражування й евакуація потерпілих;
виявлення, ідентифікація останків і поховання; робота з переміщеними
особами; протиатомна, радіологічна, хімічна і біологічна розвідка, захист і
знезаражування; операції з постачання коштами для існування і пальним;
очищення води і водопостачання; тимчасове забезпечення житлом і базове
будівництво; ремонт та розвиток інфраструктури; оцінка і ліквідація
пошкоджень; ремонт й обслуговування транспортної інфраструктури;
забезпечення

харчуванням;

підтримка

безпеки

руху;

пожежогасіння;

психологічні заходи; суспільні справи; координація взаємодії цивільної і
військової сфер; збір та систематизація інформації; інформаційні операції
[237].
У ситуації, що склалася в Україні, особливого значення набуває
питання протидії техногенному та катастрофічному тероризму. Новими
викликами, що породжуються цими видами тероризму, можна вважати,
зокрема, міцніший взаємозв’язок між внутрішньою і 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

завдань

між

міністерствами внутрішніх справ і оборони, що безпосередньо стосується
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питання підпорядкування служби з питань НС.
Боротьба з тероризмом усередині країни передбачає застосування сили,
тому виникає питання: кому дозволено дати на це дозвіл, і хто буде це
виконувати? Урядам доведеться роз’яснити, як застосовуватиметься «право
на постріл», тобто чи потрібен спеціальний дозвіл міністра, і за яких
обставин буде дозволено надання надзвичайних повноважень. У США для
поліпшення координації було ухвалено рішення утворити спеціальне
Міністерство внутрішньої безпеки. Інші країни також розглядали питання
створення міністерств безпеки на додаток до традиційних міністерств
юстиції та внутрішніх справ. Вирішальний чинник – чи можуть вертикалі
влади і лінії зв’язку, що існують у нормальних умовах, використовуватися і в
НС. Додаткова координація завжди несе небезпеку дублювання і затримань.
Отже, проблема полягає в тому, «хто робить що, коли і як», і кожний знає
своє місце в цій структурі. Парламентарі мають взяти на себе важливе
зобов’язання підштовхувати свій уряд до чітких командних вертикалей, які
гарантуватимуть, що коли криза вимагатиме вищих рівнів підтримки і
застосування сили, то будуть задіяні усі потенційні дійові особи [237].
Досягнення дієвого розподілу повноважень у сфері безпеки та оборони
загалом і цивільного захисту та цивільної оборони зокрема вбачаємо також у
підпорядкуванні міністерствам, яким підлеглі сили безпеки й оборони: сили
оборони – МО, сили безпеки – МВС або, як у деяких державах, –
Міністерству

безпеки

або

Міністерству

юстиції.

Отже,

підвищення

ефективності функціонування вітчизняного сектору безпеки та оборони з
урахуванням необхідності забезпечення готовності системи цивільного
захисту до дій в умовах реальної зовнішньої та внутрішньої військовотерористичної загрози вимагає чіткого розмежування функцій між МВС та
МО України. Фактично маємо повернутися 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
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МВС України, а реалізацію завдань у сфері цивільної оборони повинно
здійснювати МО України. З урахуванням складної безпекової ситуації в
нашій державі,

у перспективі виправданим

є

створення

Агентства

національної безпеки, серед функцій якого може бути забезпечення
цивільного захисту та кібернетичної безпеки, протидія тероризму, у тому
числі техногенному і ядерному.

Висновки до розділу 4
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 й нейтралізації. З метою усунення
прогалин у законодавстві, підвищення ефективності функціонування сектору
безпеки й з урахуванням необхідності забезпечення готовності до дій в
умовах

існування

терористичної

реальної

загрози,

зовнішньої

пропонуємо

та

внутрішньої

розмежувати

військово-

реалізацію

функції

цивільного захисту та цивільної оборони. Доводиться думка, 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 функцію
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.
Реалізація заходів щодо розбудови в Україні сучасної системи
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цивільного захисту повинна ґрунтуватися на досвіді, отриманому у співпраці
із структурами НАТО у межах програми «Партнерство заради миру»,
системи особливого партнерства і Плану дій Україна-НАТО. Насамперед, це
стосується взаємодії ДСНС з Головним комітетом з надзвичайного
цивільного планування (SСЕРС) НАТО та його робочими органами. Важливу
роль відіграють також механізми двосторонньої кооперації у сфері
цивільного захисту з окремими країнами.
Наголошується на особливому значенні питань протидії техногенному
та катастрофічному тероризму. Новими викликами, що породжуються цими
видами тероризму, можна вважати, зокрема, міцніший взаємозв’язок між
внутрішньою

і зовнішньою безпекою,

що свідчить

про

зникнення

відмінностей. Внаслідок 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 та 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 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.
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Розділ 5
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У
СФЕРІ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

5.1. Зарубіжний досвід законодавчого забезпечення природнотехногенної безпеки та шляхи його адаптації до вітчизняних умов
В Україні триває процес оптимізації та перебудови сектору безпеки й
оборони, важливим елементом якого є система цивільного захисту населення
і територій від НС. Крім того, реалізується адміністративна реформа,
змінюються пріоритети державної політики у сфері національної безпеки.
Відбувається формування сучасної служби цивільного захисту європейського
зразка, вживаються заходи з метою підвищення ефективності законодавчого
регулювання відносин у сфері безпеки та цивільного захисту.
З огляду на це питання аналізу іноземного досвіду у сфері забезпечення
ПТБ та аналіз шляхів його адаптації до вітчизняних умов набуває особливого
значення. Водночас необхідно зважати на те, що впровадження іноземного
досвіду не є панацеєю від усіх проблем у секторі безпеки і оборони, адже ці
проблеми накопичувалися десятиріччями і вирішення їх вимагатиме не лише
обрання дієвої моделі забезпечення безпеки, а й залучення значних
фінансово-матеріальних, кадрових, інформаційних ресурсів. Крім того, не
можна стверджувати, що досвід організації відносин у сфері безпеки різних
країн виявиться придатним до вітчизняних умов. Але, враховуючи наявність
значної кількості схожих проблем та викликів у сфері ПТБ та цивільного
захисту, аналіз досвіду розвинутих країн світу дасть змогу уникнути багатьох
помилок та скоротити строки проведення реформ.
Аналіз функціонування державної системи забезпечення техногенної і
природної безпеки в Україні свідчить, що сучасні принципи захисту
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населення і 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 й особливого періоду.
Система цивільного захисту відіграє все більшу роль у забезпеченні
національної безпеки європейських країн і стає предметом зростаючої уваги
в межах міжнародних структур європейської безпеки. Моделі цивільного
захисту країн ЄС і НАТО різняться між собою, однак мають спільні
основоположні цілі та принципи: попередження, боротьба з наслідками й
відновлення після природних і техногенних катастроф незалежно від причин
їх виникнення з метою захисту невід’ємних прав і свобод громадян, їх
власності, демократичного устрою держави і ринкових засад економіки [309].
Як зазначає О. М. Мартін, система зарубіжного законодавства в
напрямі зниження ризиків і зменшення наслідків НС формувалася протягом
десятиліть, при цьому з другої половини 80-х років ХІХ ст. законодавство
західних країн акцентується на питаннях регулювання підготовки до НС і
ліквідації їх наслідків в аспекті профілактичних заходів (оцінка технологій,
екологічна експертиза, ліцензійний та дозвільний механізм). Законодавство
передбачає обов’язкову забезпеченість національної системи матеріальними,
фінансовими

та

іншими

ресурсами,

містить

гарантії

дотримання

встановлених критеріїв, а у випадках критичного стану передбачає дійові
заходи виходу з нього й мінімізацію можливих втрат.
Норми сучасного законодавства про НС на Заході класифікуються за
шістьма групами: а) загальні норми законодавчих актів (встановлюють
загальні принципи поведінки з урахуванням ризиків та забезпечення безпеки
населення

і

територій);

б) превентивні

(попереджувальні)

норми
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(передбачають проведення експертизи, ліцензування, дозвільну систему,
оцінку технологій, розроблення програм); в) ситуаційні норми (регулюють
безпосередню підготовку до НС і реагування на них); г) поставарійні норми
(встановлюють спеціальний режим на території, що постраждала від НС); д)
компенсаційні

норми

(страхування

ризиків,

соціальні

виплати);

е)

забезпечувальні норми (норми цивільної, кримінальної та адміністративної
відповідальності) [121, с. 187-189].
Превентивне законодавство з метою мінімізації ризиків виникнення НС
має важливе значення в західній правовій культурі. Так, Закон про
суперфонд

США

та

інші

природоохоронні

акти

передбачають

адміністративні інструменти за умови, коли порушуються стандарти викиду
або

розміщення

життєдіяльності

шкідливих
людей

та

матеріалів,
довкіллю.

що

До

реально

загрожують

адміністративно-правових

інструментів попередження технологічних катастроф належить оцінка
технологій. Для цього створено державні організації, які здійснюють оцінку
технологій: Управління оцінки технологій у США, служба програмного
аналізу у Великій Британії, Рада з наукової політики в Нідерландах,
Національна рада розвитку технології у Швеції.
Країни Заходу практикують екологічні експертизи. Така експертиза є
обов’язковою при будівництві й розміщенні будь-якого об’єкта. Детальні
норми перевірки ризику при будівництві великих об’єктів промисловості при
регіональному плануванні розроблено у Швеції. У Швейцарії, Франції,
Австрії, Великій Британії екологічній експертизі підлягають усі будівельні
проекти та плани розміщення промисловості.
У Норвегії відповідно до Закону про розміщення промислових
підприємств

здійснюється

видача

дозволів

на

будівництво

нових

підприємств лише за умови, що враховано соціальні й екологічні чинники як
в умовах експлуатації, так і у випадку аварії.
Особливе місце серед превентивного законодавства посідають закони,
які стосуються попередження стихійних лих і катастроф, причому вони
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спрямовані на забезпечення мінімальних ризиків в умовах НС. Так, Закон
про зниження небезпеки землетрусів 1977 р. у США стосується встановлення
більш жорстких нормативів сейсмічностійкого будівництва. Жорстка
процедура оцінки проектів в зонах сейсмічної небезпеки існує в Японії,
Мексиці [121, с. 187-189].
Принципами японського законодавства в напрямі гарантування
безпеки є такі: надійність обладнання і технологій; пріоритетність безпеки;
масовість участі населення в заходах щодо забезпечення безпеки; принцип
«ненульового ризику», тобто визнання можливості виникнення аварії чи НС,
тому завжди необхідно бути готовим до них. В Японії прийнято закони про
контроль за виробництвом, імпортом і споживанням хімічних речовин, про
компенсації за завдану шкоду здоров’ю населення внаслідок забруднення
довкілля, про розміщення заводів, управління відходами, захист від пожеж,
про попередження катастроф на нафтових промислах.
Зарубіжне ситуаційне законодавство спрямоване на планування
безпосередньої підготовки до НС і реагування на них. Так, у США у 1986 р.
прийнято Закон про планування робіт при НС і право громадськості на
отримання інформації. Згідно з цим Законом створено комісії штатів з НС та
місцеві комітети щодо планування можливих НС, розроблено плани
поведінки та повідомлення в разі НС, передбачено відповідальність за
порушення норм закону [121].
Показово, що протягом останніх років в європейських країнах
відбулася певна трансформація поглядів щодо цілей, завдань й організації
цивільного захисту. Дуже змістовно охарактеризували ці процеси А. Шевцов
та О. Їжак, зазначивши, що у країнах ЄС і НАТО наразі спостерігається
еволюція систем цивільного захисту від реактивних до активних моделей, що
передбачають

приділення

значно

більшої

уваги

прогнозуванню

і

попередженню НС, а не ліквідації їх наслідків [309].
Зазначені зміни, на думку цих вчених, зумовлені передусім такими
факторами, як збільшення кількості руйнівних природних і техногенних
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катастроф, збільшення їх складності, що потребує нових засобів, методів,
процедур і ресурсів; розуміння того, що в більшості випадків ефективність
цивільного

захисту

зазвичай

забезпечується

не

тільки

підготовкою

інфраструктури і відповідним плануванням її збереження та відновлення, а й
оперативними та організаційними можливостями із захисту населення та
появою нових технічних можливостей і наукових методик, які дозволяють
аналізувати, передбачати і попереджувати небезпечні сценарії розвитку з
точністю і достовірністю, яка була неможливою в недалекому минулому
[309].
Також згадані дослідники констатують, що розбудова сучасних систем
цивільної оборони в країнах ЄС і НАТО передбачає існування певної межі
між власне цивільним захистом і довгостроковими стратегіями захисту
навколишнього середовища, сталого розвитку й попередження руйнівних
терористичних нападів. Ці сфери потребують різних сил, засобів і механізмів
державного управління. Відповідно, такі завдання, як збереження довкілля і
боротьба з тероризмом, не належать до безпосередніх функцій цивільного
захисту. Але протидія технологічному тероризму та організація взаємодії з
органами, що безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, є важливим
елементом діяльності у сфері забезпечення техногенної безпеки та
цивільного захисту [309].
Розглядаючи

організаційний

аспект

забезпечення

ПТБ,

маємо

констатувати, що існує декілька моделей організації системи цивільного
захисту. Так, у США функціонує Міністерство внутрішньої безпеки, яке
поєднує майже всі інституції держави, що стосуються попередження і
протидії наслідкам НС, викликаних терористичною діяльністю, природними
й техногенними катастрофами; у Швейцарії і Швеції цивільний захист
здійснюється військовими [309].
Враховуючи значну фінансову, методичну та практичну допомогу, яку
надають США нашій державі у процесі реформування сектору безпеки та
оборони, й усвідомлюючи, що саме США має найбільш ефективну систему
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забезпечення національної безпеки у світі, вважаємо доцільним детальніше
проаналізувати механізм забезпечення ПТБ у цій країні. Уповноваженим
органом у сфері цивільного захисту в США є Федеральне агентство з
управління в НС (англ. The Federal Emergency Management Agency, FEMA) –
підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США, що здійснює координацію
дій з ліквідації наслідків катастроф, з якими не здатні впоратися місцеві
влади. З часу створення у 1979 р. FEMA виконує завдання, пов’язані зі
зменшенням

людських

і

майнових

втрат,

захистом

національної

інфраструктури від усіх типів НС через програму готовності до НС,
організовує управління в НС, забезпечує зменшення і ліквідацію їх наслідків
та відновлення після їх виникнення.
Головними функціями Агентства є такі:
– координація діяльності державних органів США, урядів штатів і
місцевих органів влади з питань мобілізаційного планування і підготовки
економіки до війни в масштабі всієї країни, а також забезпечення безпеки
життєдіяльності населення при виникненні НС природного й техногенного
характеру;
– планування заходів щодо забезпечення безперервності державного
управління в разі НС, що загрожують національній безпеці;
–

об’єднання

і

координація

роботи

всіх

складових

системи

попередження НС та оповіщення в разі виникнення НС у мирний і воєнний
час й організація управління з ліквідації їх негативних наслідків [332].
У штаб-квартирі FEMA у Вашингтоні та в регіональних офісах США, у
Центрі з надання допомоги в м. Маунт Везе і в Навчальному центрі в м.
Емітсбурзі, штат Мериленд, працює більше 2600 службовців. FEMA має
також майже 4000 резервних службовців, які готові надати допомогу після
виникнення НС. FEMA працює в партнерстві з іншими організаціями, що є
частиною національної системи управління в НС. Такими партнерами є
агентства з управління в НС штатів і місцеві агентства, 27 федеральних
агентств й Американський Червоний Хрест [285].
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Центральний апарат FEMA має у своєму складі п’ять департаментів: із
забезпечення функціонування в НС, з програм навчання і протипожежної
підготовки, з програм національної готовності управління, надання допомоги
й розроблення програм для штатів і місцевих органів влади, федеральна
адміністрація із страхування та адміністративні підрозділи. Організаційно
FEMA складається з управлінських (Федеральний департамент з дій у
надзвичайних умовах, Директорат з питань мобілізації, Директорат з
цивільної оборони, Директорат навчальний і науково-дослідний, Директорат
страхування на випадок повеней) і функціональних (Федеральний страховий
департамент, Департамент національної готовності, Протипожежна служба
США, Головний офіс програм штатів, місцевих програм і надання допомоги,
Головний офіс із зовнішніх відносин) підрозділів.
У кожному штаті є консультативна рада з питань цивільної оборони.
Безпосереднім керівником цивільної оборони штату є начальник цивільної
оборони штату зі своїм штабом. Створено й діє також 3615 місцевих штабів
цивільної оборони. На промислових підприємствах, на яких працює 50 і
більше осіб, створюються комітети цивільної оборони, що очолюють
керівники цих підприємств. Захист населення в системі цивільної оборони
США вирішується за двома напрямами – шляхом укриття в захисних
спорудах (головним чином, це протиракетні укриття, 242 млн. місць) й
евакуації [314, с. 14-16].
У США діяльність у сфері цивільної оборони вважається одним із
пріоритетів національної безпеки [332]. Найбільш характерною особливістю
діяльності FEMA з виконання покладених на неї функцій є розроблення і
реалізація переважно великих державних цільових програм (наприклад, у
мобілізаційній
«Готовність

підготовці

резервів»)

країни

це

інших

програм

й

програми
та

«Готовність
проектів

у

уряду»,
сфері

її

відповідальності [69, с. 33-36].
Цікавою особливістю в організації FEMA є те, що, володіючи
розгалуженою мережею територіальних органів управління, це Агентство не

290

має власних формувань для безпосереднього виконання завдань у районах
лиха. У США немає спеціальних формувань цивільної оборони. Тому в разі
виникнення НС різного характеру FEMA має право залучати будь-які
федеральні сили, засоби й ресурси для порятунку людей і ліквідації їх
негативних наслідків, у тому числі національну гвардію, корпус інженерів
США, пожежні бригади, медичні служби, будівельні організації, поліцію,
суспільні й інші об’єднання. Якщо цих сил для боротьби з лихом і ліквідації
його наслідків недостатньо, FEMA залучає сили і засоби Збройних Сил, для
чого підтримує постійний зв’язок з національним центром військового
командування і відповідних служб військової авіації, флоту та сухопутних
військ, Північноамериканським командним пунктом ППО і зі штабами різних
військових частин на випадок надання допомоги цивільній владі під час лих,
а також з органами управління НАТО й органами надзвичайного управління
Канади і Мексики при плануванні спільних дій у разі можливих
національних або транскордонних НС. Крім цього, усі державні й приватні
організації зобов’язані надавати FEMA будь-яке сприяння і допомогу в
заходах, що проводяться у районах лиха й оголошених такими. Крім того,
FEMA

здійснює

централізоване

керівництво

аварійно-рятувальними

роботами і надає необхідну фінансову та іншу матеріально-технічну
допомогу місцевим органам влади і постраждалому населенню [69, с. 33-36].
Можливим є також залучення до ліквідації НС підрозділів Національної
гвардії США, про що йшлося в попередніх розділах нашого дослідження.
Виконання цих функцій FEMA реалізовує відповідно до концепції
об’єднаного керування країною в НС, суть якої полягає у створенні в США
цілком скоординованої структури органів управління. З цією метою в межах
FEMA створено Систему управління діями в НС (NEMS) та Систему
оповіщення і попередження (NAWAS). Система управління діями в НС являє
собою складний механізм, призначений для збору, оброблення і розподілу
інформації при організації дій у НС на федеральному рівні, рівні штатів і
місцевому рівні.
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Оскільки безпосереднє керівництво й головні зусилля з управління
реагуванням на виниклу НС і роботами з ліквідації її негативних наслідків
здійснюють місцеві органи влади, їх підготовці надається важливе значення.
Це питання набуло актуальності після ухвалення рішення про переорієнтацію
головної уваги в діяльності FEMA з військового аспекту на мирний [342] і
затвердження Національної стратегії пом’якшення наслідків стихійних лих,
тобто на першому плані після закінчення «холодної війни» постали завдання
попередження і ліквідації НС природного й техногенного характеру та
використання наявного потенціалу FEMA з гуманітарною метою [69, с. 3437]. Саме FEMA виступає у США відповідальним виконавцем низки
бюджетних програм у сфері ПТБ (програми попередження та ліквідації НС,
забезпечення постраждалих їжею та сховищем, психологічна допомога
постраждалим від НС та інші) [344].
У Великій Британії організаційна побудова системи захисту населення і
територій від НС природного, техногенного і військового характеру значною
мірою

сформувалася

з

урахуванням

досвіду

захисту

населення

та

інфраструктури, набутого під час двох світових воєн і подальших збройних
конфліктів [69, с. 39-42].
Зміни в підходах до національної безпеки держави загалом та
цивільного захисту як його складової доцільно проілюструвати саме на
прикладі

Об’єднаного

Королівства,

оскільки

зміст

концептуальних

документів у сфері безпеки значною мірою змінювався протягом останніх
десяти років. Зокрема, у 2008 р. у Стратегії національної безпеки
Об’єднаного Королівства зазначається, що сьогодні не існує безпосередньої
загрози для країн Співдружності, але наявні непрямі загрози, які включають
у себе міжнародний тероризм, розповсюдження зброї масового ураження,
конфлікти та слабкі держави, пандемії і транснаціональну злочинність.
У Стратегії національної безпеки 2010 р. застосовано принципово новий
підхід до визначення рівнів (класів) ризиків, залежно від взаємодії двох
параметрів за шкалою: низький-високий. Перший параметр стосується
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впливу (ефекту) того чи іншого ризику на безпеку та життєдіяльність
людини, суспільства й держави; другий – свідчить про ймовірність
актуалізації того чи іншого ризику [120].
Ризики

було

поділено

на

три

рівні

(класи),

відповідно

до

пріоритетності. До першого рівня (класу) належать, зокрема, міжнародний
тероризм, ворожі атаки на кіберпростір Великої Британії з боку інших
держав та значний рівень кіберзлочинності, великі катастрофи або природні
катаклізми, які вимагають національного реагування, міжнародні збройні
конфлікти [120].
Серед другого рівня ризиків – напад з боку інших держав або за їх
дорученням, з використанням хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної
зброї, ризик великої дестабілізації обстановки, повстань або громадянської
війни, значне підвищення рівня організованої злочинності, масштабні
перебої з отриманням інформації, передачею та зберіганням її супутниками,
що може бути викликано свідомою атакою іншої держави [120].
До третього рівня ризиків належать широкомасштабний збройний
напад на Велику Британію з боку іншої держави без використання зброї
масового

ураження,

значна

загроза

тероризму,

підвищення

рівня

організованої злочинності, проблема нелегальних мігрантів, контрабанда,
радіоактивне забруднення цивільного об’єкта, що спричиняє негативні
наслідки в одному й більше регіонах країни, тощо [345, с. 27].
Британським законодавством передбачено два рівні реагування на НС:
національний

і

регіональний.

Плануванню

дій

та

реагуванню

на

національному рівні підлягають НС, пов’язані з найбільш серйозними
виявами терористичної діяльності, війною, загрозами регіонам країни, а
також їх навколишньому середовищу (наприклад, унаслідок ядерного,
хімічного або радіологічного забруднення). У такому випадку органом, що
приймає рішення, стає спеціальний урядовий комітет, до складу якого
входять міністр внутрішніх справ, керівники контррозвідки, поліції,
галузевих міністерств та відомств, члени спеціального секретаріату Кабінету
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міністрів, координатор Кабінету міністрів з питань безпеки та розвідки тощо.
Як правило, засідання цього комітету здійснюються під головуванням
Прем’єр-міністра Великої Британії.
У разі виникнення надзвичайних і кризових ситуацій у регіонах
реагування та ліквідація їх наслідків покладається на відповідні урядові
органи та служби (пожежні, поліцейські, військові, медичні тощо),
представництва центрального уряду на місцях (при яких створено відповідні
групи фахівців) та місцеві органи влади. До цієї роботи активно долучаються
приватний сектор і добровільні організації [280].
До переліку НС регіонального реагування належать ті, що виникли
внаслідок суворої погоди, повені, засухи; епідемій, пандемій серед людей,
аварій на залізничному, автомобільному, морському та авіатранспорті,
епідемій та пандемій серед тварин і рослин, широкомасштабних громадських
протестів, міжнародних подій, які створюють значні проблеми у Великої
Британії (наприклад, репатріації громадян країни, заборони на міжнародні
подорожі тощо); індустріальних технічних аварій; землетрусів та інших
зсувів землі; технологічного забруднення навколишнього середовища [325, с.
23-30].
Уряд Великої Британії постійно докладає зусиль з метою організації
ефективної підготовки населення до дій в умовах НС, справедливо
вважаючи, що це дасть змогу за необхідності в найкоротший термін
розгорнути відповідні аварійно-рятувальні формування [69, с. 39-41].
Заслуговує на увагу також досвід КНР, в якому майже всі функції у
сфері внутрішньої безпеки (забезпечення громадського порядку та безпеки,
цивільного захисту, здійснення розвідувальної та контррозвідувальної
діяльності) сконцентровано в одному органі – Міністерстві громадської
безпеки. Міністерство громадської безпеки КНР забезпечує підтримання
громадського порядку в державі, забезпечує боротьбу зі злочинністю, у тому
числі в сфері економіки, здійснює охорону найважливіших об’єктів, у тому
числі особисту безпеку високопосадовців, а також реалізує функції
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громадської безпеки щодо дорожнього руху, пенітенціарної системи.
Міністерство громадської безпеки КНР складається з управлінь, служб
та відділів, головними з яких є: а) управління: громадського порядку;
озброєної народної поліції; лісової поліції; транспортної поліції; пожежної
охорони; б) відділи: боротьби проти злочинності (карного розшуку);
боротьби проти контрабанди; криміналістики; обліку населення; іноземний
(на зразок української служби з реєстраційної роботи); оперативно-технічної
охорони держустанов й об’єктів промисловості [97].
Можна констатувати, що система забезпечення ПТБ та цивільної
оборони КНР значною мірою орієнтована на протидію загрозам саме
військового характеру. Головними її функціями є захист промисловості й
населення у воєнний час, завданнями – проведення широкомасштабних
заходів щодо оповіщення населення та світломаскування й екстрених
рятувальних та ремонтно-відбудовчих робіт [69, с. 38-40]. При цьому,
наголошує В. А. Ліпкан, Китай приділяє особливу увагу підвищенню статусу
резервних компонентів [107]. У Китаї система забезпечення національної
безпеки загалом та цивільного захисту зокрема трансформується від
кількісної переваги, від інтенсифікації людського фактору до інтенсифікації
технічного фактору, а також підготовки висококваліфікованого особового
складу й підвищення рівня модернізації [107].
Водночас маємо констатувати, що вибухи у 2015 р. на складі хімічних
речовин у багатомільйонному портовому місті Тяньцзіні, які спричинили
одну з найпотужніших техногенних аварій у Китаї за останні роки,
продемонстрували світові недостатню готовність сил цивільної оборони КНР
до ліквідації, а головне – до попередження НС техногенного характеру.
Цікавим є також досвід Ізраїлю, у якому центральними органами
виконавчої влади у сфері внутрішніх справ є Міністерство громадської
(внутрішньої) безпеки (Ministry of Public Security), Національна поліція та
справ МВС Ізраїлю. Але як правоохоронні органи у сфері внутрішніх справ
діють лише Міністерство внутрішньої безпеки (Міністерство державної
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безпеки) та Національна поліція Ізраїлю [292, с. 39-63].
Протягом усієї історії Ізраїль перебував або в стані війни із сусідніми
державами, або в тривалому періоді не-миру і не-війни, протягом якого
відбувалися короткі й люті військові конфлікти. Тому країна постійно
зберігає стан готовності до війни, що забезпечує можливість швидкого і
навіть раптового переходу від мирної діяльності до військових операцій. В
Ізраїлі щодня реалізуються різноманітні заходи національної безпеки, такі як
запобігання терористичним актам, охорона кордонів, підтримка безпеки на
контрольованих територіях. Крім того, у країні часто проводяться окремі
військові операції: акції відплати, рейди, що вимагають переходу через
державний кордон, повітряні атаки і рятувальні операції [347]. Важливим
фактором забезпечення національної безпеки країни виступає ефективно
організована система забезпечення цивільного захисту та цивільної оборони.
У травні 1948 р. в Ізраїлі було організовано підрозділ, відомий як Хага
(на івриті «хітгоненут езрахіт», або цивільна оборона), повна назва якого –
«Служба

оборони

від

бомбардувань».

Цю

Службу

створено

після

інтенсивного бомбардування Тель-Авіва єгипетськими ВПС, яка призвела до
значних жертв і руйнування багатьох житлових будівель.
У 1951 р. Кнесет прийняв закон, що регулював правовий статус
Служби цивільної оборони, або Хага. Згідно з цим законом мета Хага –
вжиття всіх можливих заходів для захисту населення від ворожих нападів,
запобігання їх наслідкам і, головним чином, порятунку людських життів.
17 лютого 1992 р. після війни в Перській затоці, коли Ізраїль піддався
бомбардуванню з боку Іраку, було створено «Командування тилом». Під час
війни оповіщення населення про підготовлювані бомбардування, роздачу
протигазів, організацію інструктажу, відхід в укриття і рятувальні роботи
було покладено на два ізраїльські військові відомства: Штаб із захисту
цивільного населення та Управління регіональної захисту. Після війни було
прийнято рішення про створення єдиної організації, до компетенції якої мала
належати цивільна оборона [35].
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Основу системи захисту населення становлять мобільні підрозділи
пошуково-рятувальної служби, здатні за лічені хвилини прибути до вогнищ
поразки для порятунку людських життів. Для ізраїльських служб пошуку і
порятунку характерним є перехід від волонтерських формувань до
військових частин і підрозділів у складі тилових командування Ізраїльської
Армії.
Загалом оборона тилу значною мірою ґрунтується на можливостях
цивільного населення, за допомогою якого формуються необхідні для
рятувальних операцій ресурси (кадри, спорядження і транспорт). Щоб
впоратися з будь-якою НС і врятувати максимум життів війська служби тилу
об’єднують свої зусилля з поліцією, силами Армії оборони Ізраїлю,
громадянськими організаціями. Мета цивільної оборони Ізраїлю – створити
надійну інфраструктуру для захисту всього населення загалом й одночасно
підготувати професійну пошуково-рятувальну службу, здатну оперативно
прибути в будь-яке місце заради порятунку людських життів та мінімізації
масштабів можливого збитку. Разом з регулярними військовими пошуковорятувальними підрозділами в Ізраїлі діє значна кількість волонтерських
цивільних

формувань,

завжди

готових

допомогти

постраждалим

у

катастрофах і терактах. У волонтерських рятувальних формуваннях
добровільно беруть участь сотні тисяч ізраїльтян [80].
Достатньо ефективною є система забезпечення ПТБ та реалізації
функції цивільного захисту Бельгії, в якій головним органом виконавчої
влади у сфері забезпечення ПТБ та реалізації функції цивільного захисту,
відповідальним за врегулювання кризових ситуацій, що загрожують
життєвим інтересам країни або створюють суттєву загрозу для населення,
вимагають негайних рішень або потребують координації в роботі різних
департаментів та органів, є Координаційний і кризовий урядовий центр, який
було засновано при Державній федеральній службі внутрішніх справ Бельгії.
Центр здійснює збір й аналіз інформації, а також її поширення серед органів
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влади, планування, координацію і забезпечення безпеки під час проведення
масштабних заходів, організація яких потребує узгодження між різними
службами, забезпечення безпеки для осіб та інституцій, які перебувають на
території Бельгії, організацію матеріально-технічного забезпечення при
подоланні кризових явищ за рахунок негайного забезпечення персоналом і
необхідною інфраструктурою [280; 281].
Досліджуючи в попередніх розділах співвідношення понять «цивільна
оборона» та «цивільний захист», ми акцентували на доцільності відновлення
практики включення сил цивільної оборони до сектору оборони, а сил
цивільного захисту – до сектору безпеки. Показовим в цьому аспекті є досвід
Польщі [341], де цивільна оборони залишається одним з основних елементів
оборонної структури держави. При цьому ще у 2000 р. було проведено
об’єднання служб пожежної, цивільної безпеки та рятувальної служби. Ці
зміни відбулися у зв’язку з інтеграцією Польщі в ЄС, в якому обов’язки усіх
цих підрозділів має бути поєднано в одній службі. У Польщі провідну роль у
цій справі відігравала Державна пожежна охорона. У 2000 р. здійснено
скорочення особового складу з 41 тис. до 29 тис. осіб [21].
Цілі Державної пожежно-рятувальної служби Польщі є такими: захист
життя, здоров’я людей, майна під час гасіння пожеж, інших загроз, стихійних
лих, а також у випадках технічних і хімічних аварій; підтримання в робочому
стані систем пожежогасіння та рятування (на платній основі за окремим
договором); взаємодія зі службами гірського рятування, рятування на воді,
під водою та ін. [21].
З 2002 р. пожежно-рятувальній службі Польщі було надано додаткові
функції: рятування на воді, ліквідація хімічних забруднень на землі та воді.
Контроль за діяльністю пожежно-рятувальних систем та координацію їх
роботи здійснює Центр управління рятуванням при управліннях пожежної
охорони воєводств. При управліннях пожежної охорони також утворено
штаби

з

ліквідації

укомплектовано

всім

великих

аварій.

необхідним

Приміщення

кожної

служби

обладнанням.

Робочі

місця

298

комп’ютеризовано, обладнано необхідними засобами зв’язку. Очолює штаб
воєвода. У пожежних частинах управлінь пожежної охорони воєводств на
пультах зв’язку службу забезпечується трьома, чотирма офіцерами. Сигнал
про аварію (пожежу) надходить на пульт зв’язку управлінь пожежної
охорони воєводств, звідти – на пейджер (мобільний телефон) добровольців та
на комп’ютер пожежної частини, який і приймає рішення про необхідну
кількість та вид пожежної техніки, що потрібна для ліквідації аварії (пожежі).
Максимальна відстань від місця проживання добровольців до пожежної
частини – 1,5 км [21].
При управліннях пожежної охорони воєводств створено спеціальні
аварійно-рятувальні частини, на які, крім виконання головних обов’язків,
покладено додаткові: дві команди – дослідно-рятувальні, дві команди – з
ліквідації наслідків хімічних аварій, одна команда – для проведення робіт на
висоті. Усі команди за узгодженням з Міністерством закордонних справ
можуть відряджатися закордон для надання допомоги. Крім Державної
пожежної служби Республіки Польща, заходи у сфері цивільного захисту
забезпечує Національний центр координації ризиків та цивільного захисту
Польщі, у складі якого діє єдина система зв’язку та оповіщення. У Польщі
функціонує 335 воєнізованих пожежних частин та 499 професійних на
території 16 областей [21].
Надзвичайно корисним для України є довід Франції. Цивільна оборона
в цій країні є найважливішою складовою національної безпеки поряд з
військовою й економічною обороною, вона виконує завдання щодо
попередження, прогнозування, планування, оповіщення населення.
Загальне

керівництво

цивільною

обороною

здійснює

МВС,

безпосереднє – національне управління цивільної оборони. Відповідно до
принципу військового й адміністративно-територіального розподілу, органи
цивільної оборони є на території всіх шести військових округів, що у випадку
війни перетворяться на зони оборони. У цих зонах цивільною обороною
керує префект одного з департаментів. Формування цивільної оборони
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зведено в корпус, що включає в себе частини й підрозділи аварійнорятувальної служби, навчально-мобілізаційні центри, пересувні колони
воєнного часу, спеціальні підрозділи прийому і розміщення евакуйованих і
потерпілих, авіаційну групу, службу розмінування У мирний час чисельність
корпусу обмежена. Особовий склад, необхідний для доукомплектування,
перебуває в резерві міністра оборони й виділяється за заявками міністра
внутрішніх справ. Призов у корпус здійснюється як на військову службу.
Принцип комплектування в мирний час – змішаний: поряд з добровольцями
можуть проходити службу й військовозобов’язані призовного віку [280].
Аварійно-рятувальні формування Франції, відповідно до європейської
традиції, комплектуються на базі частин і підрозділів протипожежної
служби, до складу якої входять 220 тис. добровольців, 12 тис. професіоналів,
7 тис. військових пожежних. На основі протипожежної служби в разі потреби
розгортаються навчально-мобілізаційні центри цивільної оборони, особовий
склад яких може бути використано для вирішення завдань боротьби з
пожежами,

надання

допомоги

постраждалим,

розчищення

завалів,

проведення робіт з дегазації, дезактивації і дезінфекції тощо. За необхідності
розгортається до 700 таких центрів (близько 100 тис. осіб) [286].
На рівні адміністративно-територіальних утворень (департаментів)
відповідальність за цивільну оборону несуть префекти, при яких діють
консультативні комісії (штаби цивільної оборони – у воєнний час).
Департаменти поділено на райони цивільної оборони, що, як правило,
відповідають адміністративному поділу. Робочим органом префекта є
секретаріат цивільної оборони (у воєнний час – штаб цивільної оборони). Їх
планують розташовувати зі штабами військових округів, чисельність –
близько 60 осіб.
Відповідальність за організацію цивільної оборони в містах і громадах
покладено на мерів. Залежно від категорії населеного пункту, організація
цивільної оборони в містах і комунах може бути різна. У населених пунктах з
кількістю жителів більше 3 тис. призначаються начальники цивільної
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оборони і створюються консультативні комісії [280].
У Франції важливу роль у забезпечення ПТБ та цивільного захисту
відіграє Національна жандармерія. На відміну від цивільних поліцейських
установ, жандармерія має таку саму організацію, форму, звання та
дисципліну, як і французька армія. Національна жандармерія є органом
подвійного підпорядкування, оскільки як складова Збройних сил вона
підпорядковується МО, а як складова правоохоронної системи – МВС та
координує свою діяльність з Міністерством юстиції. В інтересах Збройних
сил Національна жандармерія виконує функції військової поліції, спецназу й
охорони військових об’єктів особливої важливості, а в інтересах усієї країни
– поліцейські й адміністративні функції [339, с. 84-87].
Специфіку жандармерії як особливого військового формування
підтверджує те, що Австрія, Іспанія, Італія, Франція, які знижують
чисельність

своїх

збройних

сил,

чисельність

жандармерії,

навпаки,

збільшують [339].
У наукових дослідженнях підкреслюється, що у Франції організація
всіх галузей влади поєднує відповідальність держави з автономією місцевих
адміністрацій при виконанні завдань цивільної оборони. При цьому органи
управління, сили і засоби, що безпосередньо їх організують і реалізують у
мирний час, не відрізняються від тих, які має бути використано у воєнний
час. Тому для ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
при ліквідації НС залучають спеціально підготовлені військові частини й
використовують їх при гасінні лісових пожеж і ліквідації морського
забруднення, а також пожежні, поліцейські, медичні, саперні й інші
спеціальні підрозділи [69, с. 39-44].
Французька

модель

забезпечення

ПТБ,

що

заснована

на

підпорядкуванні сил цивільної оборони Міністерству внутрішніх справ, а сил
цивільної оборони в умовах виникнення загрози військового характеру –
Міністерству оборони, може бути адаптована до вітчизняних умов, де
загрози у сфері ПТБ та цивільному захисту мають комплексний характер і
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потребують узгодженої взаємодії МВС та МО. Крім того, як ми зазначали
раніше, доцільним видається подвійне підпорядкування Національної гвардії
України МО та МВС України (за прикладом жандармерії).
Однією з найбільш ефективних у світі небезпідставно вважається
система забезпечення ПТБ та цивільного захисту Федеративної Республіки
Німеччини. Правовою основою для проведення підготовчих заходів і
здійснення їх у надзвичайних умовах є прийняті бундестагом відповідні
доповнення і зміни до конституції ФРН («надзвичайна конституція»), а також
низка так званих «простих надзвичайних законів». Цікаво, що постанови,
підготовлені на основі цих законів відповідними міністерствами в мирний
час,

автоматично

«надзвичайним

вводяться

парламентом»

в

дію
або

при

оголошенні

президентом

бундестагом,

(за узгодженням

з

федеральним канцлером) надзвичайного стану.
У системі забезпечення національної безпеки в Німеччині в 2004 р. у
структурі федерального МВС було створено централізований орган, який
забезпечує координацію дій органів виконавчої влади, комунального
самоврядування, установ та організацій з питань захисту населення і
територій в умовах виникнення НС – Федеральне відомство захисту
населення та допомоги при катастрофах (далі – Федеральне відомство).
Кількість особового складу служби при повному розгортанні може
збільшуватися до 600 тис. осіб, додатково можуть також залучатися
громадські організації і служби (до 2 млн осіб).
Цей орган складається з чотирьох управлінь. Склад управління – 1500
осіб. У мирний час воно укомплектовано на дві третини. У землях
відповідальність за стан систем цивільної оборони несуть уряди, при яких
створюються земельні відділи цивільної оборони. Уряд кожної землі на свій
розсуд визначає їхню організаційну структуру та штатний розклад. У
військових умовах або на періоди навчань вони доукомплектовуються
фахівцями та працівниками різних служб і трансформуються на штаби
округів (штаби земель), що керують усіма заходами цивільної оборони в
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межах зони відповідальності. При повному розгортанні до 600 тис. осіб
додатково можуть також залучатися громадські організації і служби (до
2 млн осіб). У всіх 15 землях ФРН обладнано захищені командні пункти. У
районах, містах і громадах існують заздалегідь призначувані начальники
цивільної оборони, штаби при них створюються тільки за умов НС [280].
Паралельно з Федеральним відомством захисту населення та допомоги
при катастрофах у структурі Федерального МВС Німеччини функціонує і
спеціальний Департамент з питань кризового менеджменту та захисту
населення. До головних завдань Департаменту належать координація
управління в цій сфері між федерацією та федеральними землями, питання
правового забезпечення, бюджетного фінансування та кадрової політики.
Водночас ключові завдання при виникненні криз або НС на земельному
та місцевому рівнях і надалі належать до компетенції федеральних земель, а
вирішення цих завдань забезпечується земельними МВС. Спеціальна
рятувальна служба «112» підпорядкована комунальному рівню управління –
містам або районним округам та фінансується відповідним чином з місцевих
бюджетів.
Основу численних і підготовлених формувань цивільної оборони
становлять підрозділи, що входять до служби захисту від катастроф.
До служби належить або тісно співпрацює низка добровільних
громадських організацій і самостійних служб (товариство німецького
червоного хреста, робочий союз самаритян, йоганистська служба допомоги
та ін.). Загальна чисельність добровільних членів цих організацій і штатного
особового складу – понад 1,5 млн. осіб [280].
Важливу роль у ліквідації наслідків НС відіграє Технічна допоміжна
служба, головними завданнями якої є ведення рятувальних і ремонтновідбудовчих робіт при аваріях систем електро-, газо-, водопостачання і
каналізації; відновлення шляхів сполучення і дорожніх споруд на них;
надання технічної допомоги населенню при ліквідації стихійних лих,
катастроф і аварій. Її органи в землях здійснюють керівництво більш ніж 600
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місцевими відділеннями цієї служби [286]. Створення схожої за функціями
служби в нашій державі є доцільним з огляду на значні обсяги руйнувань
інфраструктури в зоні проведення АТО та збереження ризику збільшення
кількості техногенних аварій на всій території України в умовах критичного
зносу основних фондів.
Протипожежна

служба

ФРН,

що

також

використовується

для

виконання завдань цивільного захисту, має у своєму складі три види
формувань:

штатні

(професійні)

команди,

добровільні

дружини

і

призначувані команди.
Крім названих сил цивільної оборони ФРН, на її території створено
підрозділи самозахисту, загальне керівництво якими здійснює федеральний
союз самозахисту. Усього в країні функціонує понад 400 його відділень, що
здійснюють підготовку населення за місцем проживання. Самозахист
організують також за місцем роботи. Принцип комплектування керівних
органів союзу самозахисту й підрозділів – добровільний.
Кількість

створюваних

формувань

служб

цивільної

оборони,

безпосередньо підлеглих керівництву району або громади, залежить від
насиченості й особливостей промислових зон (районів, підприємств),
чисельності населення, сфери основного виробництва або зайнятості
населення, розвитку державно-приватного підприємництва та їхнього впливу
на забезпечення життєдіяльності населення, забудови населених пунктів,
особливостей фізико-географічного і кліматичного розташування регіону.
До проведення робіт з надання допомоги постраждалому населенню
залучаються також різні благодійні організації, що є практично в усіх містах,
також залучаються поліція і прикордонна охорона. Підрозділи бундесверу
надають допомогу населенню і цивільним органам влади під час стихійних
лих і великих катастроф тільки з дозволу міністра оборони [280].
Механізм забезпечення ПТБ Австрії має багато спільного із системою
цивільного захисту Німеччини та Франції. Центральним органом виконавчої
влади в Австрії, що відповідає в межах держави за організаційні питання
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планування, запобігання і реагування на надзвичайні та кризові ситуації в
країні,

є

Федеральне

міністерство

внутрішніх справ.

Безпосередньо

організацією діяльності у сфері цивільного захисту населення, подолання
кризових ситуацій, а також запобігання, локалізації і ліквідації наслідків НС
здійснює

окреме

Управління

Федерального

МВС,

яке

структурно

підпорядковується Генеральній дирекції громадської безпеки Федерального
МВС [280].
Державне управління цивільного захисту в Австрії побудоване на
комплексній системі, що спрямована, насамперед, на попередження та
локалізацію НС й охоплює зони відповідальності в межах федерації, земель,
районів, общин, відповідних структурних підрозділів з цивільного захисту та
громадян і включає в себе виконання широкого спектру завдань у сфері
захисту населення від природних і техногенних загроз та надання допомоги
під час НС.
Цивільний захист населення передбачає комплексну програму дій з
виконання таких заходів: захист від природних катастроф і технічних
нещасних

випадків;

самостійний

захист;

повсякденні

заходи

щодо

попередження та протидії загрозам і небезпеці; превентивні заходи щодо
захисту населення від наслідків можливих дій з боку міжнародних
терористів.
Реалізація

завдань

державного

управління

цивільного

захисту

здійснюється на державному та регіональному рівнях (рівні федеральних
земель) [280].
Конституція Австрії покладає розроблення і виконання законодавчих
нормативних документів у сфері пожежної безпеки на пожежну поліцію
дев’яти федеральних земель. У законодавстві федеральних земель немає
серйозних відмінностей, тому пожежну службу Австрії загалом побудовано
за таким самим принципом, як і поліцію. Організацію протипожежної служби
забезпечують

федеральні

провінції,

діяльність

пожежних

підрозділів

регламентується пожежно-поліцейськими правилами і законами земель,
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причому в кожній провінції діє своє законодавство, що регламентує
протипожежну службу [286].
Законодавство Австрії, що регламентує діяльність протипожежної
служби, вимагає від кожного муніципалітету, щоб на його території у стані
готовності перебував принаймні один підрозділ громадської пожежної
охорони,

достатньо

укомплектований

особовим

складом

і

технічно

оснащений. До громадської пожежної охорони належать добровільна,
професійна та пожежна охорона промислових підприємств. Витрати на
утримання пожежної охорони Австрії несе переважно місцева влада (за
винятком пожежної охорони промислових підприємств, що фінансує власник
підприємства). Крім того, із федеральних доходів землям виділяють певну
кількість коштів (залежно від частки населення конкретної землі відносно до
всього населення країни), які надходять до федерального уряду від податку
на утримання пожежної охорони [67].
Загальноєвропейська Служба екстреної допомоги «112» фінансується в
Австрії

за

рахунок

коштів

територіальних

і

комунальних

громад.

Здебільшого при наборі номера «112» здійснюється з’єднання з АТС
регіонального або територіального структурного підрозділу австрійської
поліції, яка приймає та опрацьовує первинну інформацію. Водночас, залежно
від регіону перебування, при наборі зазначеного номера може відбутися
з’єднання з пожежною частиною або швидкою допомогою. При наборі
служби «911» здійснюється з’єднання, аналогічне з набором «112» [280].
Серед європейських моделей забезпечення ПТБ та цивільного захисту
однією з найбільш ефективних, на думку фахівців, є італійська. Саме з
урахуванням досвіду цієї країни в попередніх розділах нашого дослідження
ми намагалися визначити критерії розмежування змісту цивільного захисту
та цивільної оборони, аналізували специфіку організації взаємодії органів
управління у сфері цивільного захисту. Ще одним корисним для нашої
держави заходом у сфері оптимізації механізму забезпечення ПТБ та
цивільного

захисту

може

стати

створення

за

італійським

зразком
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Національної комісії з прогнозування і запобігання загрозам у сфері
цивільного захисту населення і територій [331]. Так, в Італії Національна
комісія з прогнозування і запобігання можливим лихам діє при Міністрі у
справах координації цивільного захисту на правах консультаційно-дорадчого
органу, що складається з експертів, фахівців і вчених у різних галузях науки
й техніки. Про доцільність створення такого органу зазначали Л. А. Жукова
[69, с. 42-43] та А. Г. Чубенко.
Крім того, в Італії діє Національна рада цивільного захисту, яка
забезпечує визначення критеріїв і нормативів для різних програм і планів
Національної служби цивільного захисту і складових її служб у складі
міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, суспільних робіт,
транспорту,

пошти

і

зв’язку,

промисловості,

торгівлі

й

ремесел,

торговельного флоту, охорони здоров’я, народної освіти, сільського
господарства і лісів, у справах координації цивільної оборони, у справах
областей, з охорони навколишнього середовища, з координації науковотехнічних досліджень, голів обласних рад й автономних провінцій або їх
представників, трьох представників від деяких комун (визначаються окремо)
і трьох представників від асоціації добровольців [331].
Зважаючи на те, що відповідно до положень нової Воєнної доктрини
нашої держави ключовими завданнями створення умов для відновлення
державного суверенітету й територіальної цілісності України є комплексне
реформування системи забезпечення національної безпеки до рівня,
прийнятного для членства в ЄС і НАТО, маємо приділити увагу аналізу
стандартів НАТО у сфері забезпечення ПТБ та цивільного захисту (цивільної
оборони).
Військово-політичне керівництво НАТО розглядає цивільну оборону як
невід’ємну частину захисту населення в НС (стихійні лиха, техногенні
катастрофи) і в разі застосування противником зброї масового ураження.
Головне завдання цивільної оборони полягає у створенні та підготовці сил і
засобів, необхідних для збереження функцій державного управління в будь-
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яких умовах військово-політичної обстановки під час війни, захисту
населення і життєво важливих секторів економіки від збройного впливу
супротивника.
В останнє десятиліття намітилася тенденція до ширшого використання
сил і засобів цивільної оборони для вирішення завдань мирного часу, таких
як ліквідація наслідків стихійних лих, а також великих виробничих аварій і
катастроф. Це пов’язано насамперед зі зниженням рівня міжнародної
напруженості, а також збільшенням кількості стихійних лих, виробничих
аварій і катастроф, передусім на об’єктах, на яких у технологічному циклі
використовуються матеріали, що розщеплюють і шкідливі хімічні речовини
[99, с. 12-19].
В окремих країнах блоку скорочуються сили і засоби цивільної
оборони, призначені для використання у воєнний час, знижується обсяг робіт
з будівництва захисних споруд. Водночас лівійська та сирійська кризи, а
також локальні конфлікти в інших районах світу негативно позначаються на
зниженні напруженості у світі, а отже, і на заходах у сфері цивільної
оборони, що здійснюватимуться у зв’язку з цим.
Єдиної системи цивільної оборони в межах альянсу не існує. Усі
заходи проводяться на державній основі з координацією національних зусиль
комітетом цивільної оборони, який входить до складу головного комітету
НАТО з розроблення надзвичайних планів у громадянській сфері – SCEPC
(Senior Civil Emergency Planning Committee). Координація охоплює питання
не тільки цивільної оборони, а й мобілізаційного розгортання економіки. При
цьому цивільна оборона відіграє допоміжну роль [99, с. 13].
Комітет розробив низку рекомендацій для країн – членів альянсу.
Зокрема, робоча група з будівництва сховищ й укриттів рекомендує в усіх
країнах альянсу підготувати національні програми захисту цивільного
населення від радіоактивних опадів, розробити довгострокові плани
фінансування таких програм, законодавства з будівництва сховищ й укриттів,
а також положення, що зобов’язують зводити й обладнувати громадські
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притулки й укриття у великих житлових, адміністративних будівлях і на
промислових підприємствах, передбачати виділення фінансових коштів для
заохочення будівництва приватних сховищ й укриттів.
Робоча група з евакуації та у справах біженців розробила рекомендації
щодо проведення евакуації з імовірних районів-цілей ще до нанесення
ракетно-ядерного удару по них, а також з обладнання районів розміщення.
Також група розробила положення про створення в період надзвичайної
обстановки спеціального агентства у справах біженців для координації дій
національних організацій з цього питання з військовими та цивільними
органами тилу НАТО.
Формування

цивільної

оборони

країн

НАТО

загалом

є

нерівнозначними. Їх структура, чисельність і призначення залежать від
національних особливостей кожної країни і наявних у них систем цивільної
оборони. Найбільш розвиненими вважаються сили цивільної оборони в ФРН,
Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та деякою мірою у Франції,
Італії, Канаді, Туреччині й Чехії. Порівняно слабкі сили цивільної оборони –
в Греції, Іспанії, Португалії та Угорщині. Як показує практика, у мирний час,
передусім

при

ліквідації стихійних

лих

і

аварій

на

промислових

підприємствах, найбільш підготовленим контингентом формувань цивільної
оборони є протипожежні підрозділи [99, с. 12-15].
У НАТО значна увага приділяється питанням організації цивільної
оборони в промисловості. Комітет цивільної оборони рекомендує створювати
її на всіх підприємствах, де кількість працюючих має бути не менше 30 осіб.
Однак ця проблема в окремих країнах вирішується залежно від національних
особливостей, у зв’язку з чим мінімальна кількість працюючих на заводах, де
створюються підрозділи цивільної оборони, коливається в межах від 30 до 50
осіб.
У

мирний

час

на

промислових

підприємствах,

як

правило,

функціонують такі служби цивільної оборони: протипожежна, аварійнорятувальна, першої медичної допомоги, оповіщення, радіаційної розвідки й
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дозиметричного контролю та ін. За рекомендацією Комітету цивільної
оборони НАТО на підприємствах, що нараховують від 500 до 5000 осіб,
чисельність особового складу формувань служб цивільної оборони у воєнний
час повинна становити приблизно 8-10% від загальної кількості працюючих.
У мирний період цей показник знижується до 2-3%. На великих заводах з
десятками тисяч зайнятих на виробництві рекомендується створювати окремі
частини і підрозділи формувань цивільної оборони.
Принцип залучення до служби в цивільній обороні країн НАТО є
різним. У багатьох з них, наприклад у ФРН, Франції, Бельгії, Нідерландах,
Норвегії і Данії, добровільний принцип поєднується з обов’язковим закликом
певних континтентів для комплектування воєнізованих формувань цивільної
оборони. У США, Канаді та Великій Британії використовується переважно
добровільна служба, а в деяких державах (Туреччина,

Португалія)

комплектування сил цивільної оборони здійснюється за призовом [99, с. 1418].
Взаємодія органів цивільної оборони країн НАТО зі збройними силами,
передусім із сухопутними військами, є одним з найважливіших питань
організації цивільної оборони. Така взаємодія організовується як у межах
блоку (через комітет цивільної оборони), так і в національному масштабі й
закріплена у відповідних законодавчих актах. Це зумовлено тим, що
ймовірність масових руйнувань, відносна обмеженість технічних засобів і
підготовлених кадрів у системах цивільної оборони, відсутність у низці країн
формувань цивільної оборони вимагає залучення військових частин і
підрозділів для виконання деяких завдань, насамперед з ліквідації наслідків
застосування зброї масового ураження. Водночас збройні сили в окремих
випадках потребують допомоги органів цивільної оборони.
Взаємодія органів цивільної оборони зі збройними силами набуває
важливого значення і в умовах мирного часу при ліквідації наслідків
стихійних лих, великих виробничих аварій і катастроф, передусім на
підприємствах з ядерними і хімічними компонентами, а також при вирішенні
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різноманітних завдань мирного часу (утримання систем зв’язку та
оповіщення, організація радіаційної розвідки та дозиметричного контролю,
розроблення проектів захисних споруд, організація матеріально-технічного
забезпечення, підготовка кадрів та ін.) [99, с. 12-19].
Взаємодія

органів

цивільної

оборони

зі

збройними

силами

організовується в усіх країнах НАТО, але в кожній з них має свої
особливості. Здебільшого вони спостерігаються в тих країнах, у яких системи
цивільної оборони розвинені слабко або формування цивільної оборони
відсутні взагалі.
У найближчій перспективі розвиток цивільної оборони у країнах –
членах НАТО відбуватиметься переважно завдяки вдосконаленню існуючої
інфраструктури

цивільної

оборони

з

урахуванням

національних

особливостей кожної країни і міжнародної ситуації. Організаційна структура
цивільної оборони розвиватиметься в напрямі надання місцевим органам
цивільної оборони більшої самостійності з метою забезпечення
можливості

автономного

управління,

передусім

при

їм

використанні

противником засобів масового ураження або в разі великих стихійних лих і
виробничих катастроф.
З урахуванням тенденції, що намітилася, на переважне використання
сил і засобів цивільної оборони в мирний час чисельність формувань
цивільної оборони, призначених для задіяння у воєнний час, буде
скорочуватися з одночасним зміцненням їх матеріальної бази та оснащенням
більш сучасними технічними засобами. У підготовці таких формувань
ширшу спрямованість отримає їх використання для ліквідації наслідків
стихійних лих, виробничих аварій і катастроф, включаючи й аварії на
об’єктах з ядерними та хімічними компонентами [99, с. 12-18].
Отже, реформи в секторі безпеки і оборони в різних європейських
країнах та країнах – членах НАТО проводяться не за однією моделлю, однією
системою, яку можна було б використати для всіх держав, а з урахуванням
їхньої специфіки. При цьому визначальним орієнтиром у сфері забезпечення
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ПТБ та цивільного захисту для нашої держави мають виступати стандарти
НАТО.
Удосконалення вітчизняної системи забезпечення ПТБ та цивільного
захисту в Україні має відбуватися з урахуванням уже апробованого
міжнародного досвіду в цій сфері, при цьому обов’язково необхідно
враховувати національну специфіку країни, що є реципієнтом досвіду.
В

Україні

доцільно

сформувати

єдину

концептуальну

основу

законодавства у сфері правового забезпечення ПТБ. Ураховуючи досвід
розвинутих країн, вважаємо доцільним вжиття таких заходів:
1) запровадження ризик-орієнтованого підходу, формування системи
превентивних заходів та системи планування заходів захисту населення та
територій від НС. Збалансоване вирішення соціально-економічних завдань,
проблем цивільного захисту населення, збереження сприятливого стану
довкілля і природно-ресурсного потенціалу держави можливе лише за умов
застосування науково обґрунтованих кількісних оцінок ризиків виникнення
НС техногенного і природного характеру та прогнозування динаміки їх
розвитку. Адже одним з головних принципів у сфері захисту населення і
територій від НС техногенного і природного характеру в Україні
проголошено принцип безумовного надання переваги раціональній та
превентивній безпеці. Посилення превентивного характеру управління
техногенною та природною безпекою України шляхом запровадження
управління ризиками розглядається як розширення й активізація сфери
«випередження» загальнодержавного управління і перехід його на якісно
вищий рівень. Визначення оцінок ризиків має ґрунтуватися на результатах
контролю технічного стану небезпечних техногенних обʼєктів, даних
моніторингу небезпечних геологічних і гідрометеорологічних процесів,
стану природних комплексів тощо, статистичних даних про відмови,
інциденти, аварії і НС техногенного характеру, стихійні природні явища, а
також на результатах моделювання відповідних небезпечних подій та
ситуацій;
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2) розширення практики залучення добровольців та недержавних
організацій до вирішення широкого комплексу завдань у сфері забезпечення
ПТБ та пожежної безпеки (досвід Німеччини, Франції, США);
3) 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 та організації захисту населення і територій від
наслідків НС в умовах війни (досвід США, Швейцарії, Ізраїлю).

5.2. Правові й організаційні проблеми протидії техногенному та
ядерному

тероризму

в

умовах

ескалації

загроз

військово-

терористичного характеру

Сьогодні світове співтовариство відносить протидію розповсюдженню
зброї масового знищення, ядерному й техногенному тероризму до
пріоритетних завдань у сфері глобальної безпеки. Ядерний тероризм разом з
іншими видами тероризму з використанням зброї масового знищення
становить загрозу, на протидію якій в останні десятиліття (передусім після 11
вересня 2001 р.) здійснюються безпрецедентні заходи як на міжнародному,
так і на національному рівнях. Вони охоплюють цілий комплекс напрямів, у
тому числі й прийняття міжнародних правових документів і запровадження
багатосторонніх політичних інструментів, налагодження більш тісної
взаємодії та

обміну

інформацією

між

розвідувальними органами

і

спецслужбами різних країн, підсилення ролі відповідних міжнародних
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організацій, використання найсучасніших науково-технологічних розробок
для запобігання терористичним актам, проведення контртерористичних
операцій з метою знешкодження лідерів терористичних організацій тощо
[91].
Протидію техногенному та ядерному тероризму варто розглядати з
урахуванням комплексу факторів, у тому числі геополітичних, а також у
контексті процесів боротьби світової спільноти з тероризмом, контролем над
озброєннями, включаючи ядерну зброю й іншу зброю масового знищення.
Питання ядерного шантажу набувають особливого значення в умовах так
званої «гібридної війни».
Особливо насторожує та обставина, що застосування ядерної зброї під
час регіональних конфліктів може призвести до непомірного збільшення
кількості жертв. Крім того, існує небезпека того, що ядерна загроза з боку
однієї держави може спричинити підтримання наддержавами своїх союзників
на місцях, що спричинить ескалацію і переростання ядерної війни у світову.
Ядерна зброя в руках нестабільних режимів загрожує тою небезпекою, що
неповноцінні системи управління й контролю зумовлять несанкціоноване
застосування цієї зброї в критичній ситуації, а також тим, що дисидентські
фракції, території, які відкололися, чи інші «недержавні діячі» (наприклад,
терористичні угруповання) можуть заволодіти ядерною зброєю і таким
чином створити нові передумови для ядерної катастрофи [193, с. 79-80].
Надзвичайно високими в сучасних умовах є ризики використання ядерної
зброї для здійснення терористичних актів представниками ІДІЛ.
Протягом останніх років спостерігається зростання страху перед
ескалацією

міжнародного

тероризму.

Найразючішим

аспектом

цього

тероризму є його технічний анахронізм. Донині переважну більшість
терористичних актів вчинювали за допомогою інструментів, які легко
придбати, і значною мірою ідентичних тим, що використовували анархісти
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сто п’ятдесят років тому. Більшість терористів надалі послуговується,
головним чином, револьвером і бомбою. Єдиним актом міжнародного
тероризму, пов’язаним з використанням більш рафінованої технології, було
розпилення зарину в токійському метро. Як зазначає Збіґнєв Бжезінський,
малоймовірно, щоб терористи до безконечності виявляли таку стриманість,
зважаючи на той факт, що тепер легко роздобути зброю масового ураження,
оскільки цьому вже не стоять на перешкоді ані складна технологія, ані
величезні кошти. У майбутньому світ може мати справу з ядерною
партизанською війною [27].
Справжня загальна політика нерозповсюдження атомної зброї мала б
ґарантувати державам, які не намагаються володіти такою зброєю, безпеку
від сусідів, котрі матимуть таку зброю. Ці ґарантії мусили б бути доволі
жорсткими. У цьому контексті єдиною практичною альтернативою була б
спроба головних ядерних держав, у тому числі й авторитарних, ужити
колективних заходів щодо стабілізації кількости арсеналів зброї масового
знищення й обмеження її розповсюдження [27].
Ядерна криза навколо Ірану та Північної Кореї, перспективи
оволодіння ядерною зброєю іншими країнами, зокрема з авторитарними й
нестійкими режимами, досить реальні можливості отримання зброї масового
знищення терористичними організаціями створюють такі загрози не лише
регіональній, а й глобальній безпеці, порівняно з якими всі інші виклики та
ризики (енергетичні, економічні, екологічні тощо) можуть відступити на
задній план [94]. Ситуація ускладнюється діями Росії щодо нарощування
військової присутності в Чорноморському регіоні та у зв’язку із заявами
російських лідерів про можливе розміщення в анексованому Криму ядерної
зброї.
Проблема нерозповсюдження зброї масового знищення, з огляду на
загрозу

придбання

та

використання

такої

зброї

терористичними

315

угрупованнями, набула нового виміру. У цьому контексті нагальним є
використання інституцій ООН, зокрема Ради Безпеки, у вирішенні проблеми
нерозповсюдження зброї масового знищення, а також запровадження нових
та удосконалення існуючих механізмів запобігання загрозі цієї зброї на
глобальному рівні. 24 березня 2004 р. делегація США офіційно розповсюдила
серед членів Ради Безпеки ООН проект резолюції, яка у подальшому дістала
порядковий номер 1540. Співавтором проекту спочатку була Велика
Британія, а з часом до неї приєдналися Франція, РФ, Іспанія та Румунія. Було
запропоновано ухвалити Резолюцію в рамках Статуту ООН «Дії щодо
загрози, порушення миру та актів агресії», підтвердивши в такий спосіб, що
небезпека отримання терористами зброї масового знищення становить
безпосередню загрозу міжнародному миру та безпеці і що Рада Безпеки ООН,
зважаючи на повноваження її за Статутом, є компетентним органом для
вжиття ефективних заходів із запобігання такій загрозі та її подолання.
Проект резолюції передбачав обов’язкове здійснення державами конкретних
кроків з тим, щоб мінімізувати ризик надання підтримки недержавним
суб’єктам у спробі набуття, вироблення, перевезення або застосування зброї
масового знищення, зокрема ухвалення відповідного законодавства та
запровадження дієвої системи фізичного захисту ядерних матеріалів,
експортного,

прикордонного,

митного

контролю

та

контролю

за

перевезеннями [193, с. 79-80].
Документ було розроблено як доповнення до існуючих режимів
нерозповсюдження зброї масового знищення, заснованих на засадах
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенції про заборону
хімічної зброї, Конвенції про заборону біологічної і токсичної зброї,
Конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів тощо, та як захід на
зміцнення багатосторонніх договорів у відповідній галузі. У зв’язку з цим під
час консультацій в Раді Безпеки ООН порушувалося питання про те, чи не
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випливатимуть зі змісту резолюції зобов’язання для держав, які не є
учасниками зазначених багатосторонніх договорів, приєднатися до них.
Пакистан висловив побоювання щодо можливості вжиття державами
односторонніх примусових заходів на підставі Резолюції. У відповідь
держави-співавтори наголосили, що країни, які не є учасницями інших угод,
не примушуватимуться брати на себе закріплені в цих документах
зобов’язання, а положення резолюції не уповноважують застосувати силу чи
інші примусові заходи проти тих, хто не повністю виконуватиме відповідні
положення документа. 28 квітня 2004 р. Рада Безпеки ООН одностайно
схвалила резолюцію № 1540, згідно з якою країни взяли на себе зобов’язання
утримуватися від надання підтримки в будь-якій формі недержавним
суб’єктам, які мають намір розробити, придбати, виробити, отримати,
перевезти, передати або застосувати ядерну, хімічну чи біологічну зброю та
засоби її доставки. Особливістю документа є те, що його положення детально
окреслюють низку конкретних заходів, які мають реалізувати держави з
метою

досягнення

внутрішньодержавних

цілей

резолюції.

процедур,

усі

Так,
країни

відповідно
зобов’язані

до

існуючих
забезпечити

ухвалення та дотримання ефективних законодавчих актів, що забороняють
будь-якому недержавному суб’єктові здійснювати перелічені вище дії щодо
зброї масового знищення, зокрема з терористичною метою, а також спроби
виконання таких дій, участі в них як спільника, сприяння їм або їх
фінансування. Держави закликаються також ухвалити законодавчі акти, які б
забезпечили виконання положень ключових багатосторонніх міжнародних
договорів у галузі нерозповсюдження зброї масового знищення. Окрім
заходів нормативного характеру, країни мають запровадити внутрішній
контроль для попередження розповсюдження зброї масового знищення та
засобів її доставки, у тому числі за матеріалами, необхідними для
виробництва зброї масового знищення, зокрема в таких сферах, як: облік та
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забезпечення збереження відповідних матеріалів під час виробництва,
використання, зберігання і транспортування; фізичний захист ядерних
матеріалів; прикордонний контроль та правоохоронна діяльність; експортний
контроль і контроль над транзитними перевезеннями, включаючи відповідне
законодавство щодо експорту, перевезень та реекспорту, фінансування і
надання послуг, пов’язаних з експортом та перевезеннями, а також контроль
над кінцевим використанням; кримінальна та цивільна відповідальність за
порушення режимів експортного контролю. Покладаючи на держави
обов’язок виконувати конкретні дії, Резолюція водночас передбачає надання
їм, за потреби, допомоги у створенні необхідної нормативно-правової бази, а
також передання досвіду й надання ресурсів для імплементації документа.
Поряд із заходами національного характеру резолюція 1540 закликає держави
здійснювати конкретні дії на міжнародному рівні. Це – сприяння
універсалізації, повне виконання та зміцнення чинних багатосторонніх
договорів у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення, розвиток
міжнародного співробітництва в межах компетенції Міжнародного агентства
з атомної енергії (МАГАТЕ), Організації із заборони хімічної зброї.
Ухвалення резолюції № 1540 є важливою подією в контексті сприяння
реалізації Ініціативи з безпеки в галузі нерозповсюдження (Proliferation
Security Initiative), зокрема розширенню кола її учасників та розвитку
юридичної бази Ініціативи. Прийняття резолюції стало сигналом для
приєднання до Ініціативи низки держав. Цей чинник відіграв важливу роль
під час ухвалення рішення про приєднання до Ініціативи України та
Російської Федерації.
Резолюція передбачає конкретний механізм контролю за виконанням її
положень. Так, для відстеження імплементації документа в межах Ради
Безпеки ООН створено окремий Комітет. Ухвалення резолюції Ради Безпеки
ООН № 1540 – етапна подія в контексті розвитку міжнародного режиму
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нерозповсюдження зброї масового знищення. Воно ознаменувало більш
активне залучення ООН до вирішення проблеми нерозповсюдження зброї
масового знищення. Зазначене питання визнається як загроза міжнародному
миру та безпеці, а Рада Безпеки ООН наділяється повноваженнями вживати
ефективних термінових заходів для подолання такої загрози. Рішення РБ
ООН з цього питання підлягатиме обов’язковому виконанню з боку держав –
членів ООН. Так на міжнародному рівні було запроваджено додатковий
механізм запобігання розповсюдженню зброї масового знищення. Резолюція
РБ ООН № 1540 має значний потенціал консолідації та активізації
міжнародних зусиль, спрямованих на зміцнення міжнародного режиму
нерозповсюдження зброї масового знищення [193, с. 79-83].
Слід

враховувати,

що

зміцнювати

режими

нерозповсюдження

практично неможливо без консолідованих зусиль усіх основних учасників
процесу, насамперед членів Ради Безпеки ООН [193]. Резолюція 1540 надає
усім країнам – членам ООН можливість пов’язати питання безпеки і розвитку
з метою запобігання катастрофам, викликаним зброєю масового знищення. У
контексті цієї Резолюції зусилля з розбудови потенціалу має бути
зосереджено на питаннях врядування і верховенства права, що включають у
себе захист ядерних об’єктів; спостереження за захворюваністю, безпеку
кордонів; заходи з боротьби з тероризмом; боротьбу з наркотиками;
готовність до природних катастроф; режими контролю за експортом й
економічний розвиток [239]. Відповідні положення має бути відображено в
Законі України «Про основи національної безпеки» та Кодексі цивільного
захисту України.
Іншою важливою умовою ефективної протидії розповсюдженню зброї
масового знищення і техногенно-ядерному тероризму є забезпечення
боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, відповідно до
вимог Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
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та фінансування тероризму (FATF). 16 лютого 2012 р. на Пленарному
засіданні FATF було схвалено нові Рекомендації FATF.
У зв’язку з цим національне законодавство потребувало змін з метою
урахування

нових

Рекомендацій

FATF,

які

є

головним

джерелом

міжнародних стандартів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
У жовтні 2014 р. було прийнято Закон України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» [201]. Законом комплексно удосконалено національне
законодавство у сфері фінансового моніторингу за такими напрямами:
введено термін «національна оцінка ризиків» – система заходів, які
здійснюють суб’єкти державного фінансового моніторингу, уповноважені
органи державної влади із залученням інших суб’єктів (за потреби) з метою
визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка
та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або
зменшення негативних наслідків (відповідно до пункту 5 частини 1 ст. 18
Закону, проведення національної оцінки ризиків належить до завдань
Державної служби фінансового моніторингу України, що відповідає
Рекомендації № 1 Паризької редакції 40 Рекомендацій ФАТФ від 16 лютого
2012

р.);

виокремлено

заходи

щодо

боротьби

з

фінансуванням

розповсюдження зброї масового знищення та введено термін «фінансування
розповсюдження зброї масового знищення» – дії з надання, збору чи
використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового
знищення, за вчинення яких передбачено міжнародні санкції (фінансування
розповсюдження

зброї

масового

знищення

стало

новим

об’єктом
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антилегалізаційного Закону згідно з положеннями четвертої редакції 40
Рекомендацій ФАТФ від 16 лютого 2012 р.) [296]. Важливими є положення
зазначеного Закону про те, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу
зобов’язані повідомляти Державній службі фінансового моніторингу України
про фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони
пов’язані з розповсюдженням зброї масового знищення.
Ефективна політика України у сфері безпеки неможлива без активного
залучення до міжнародних процесів нерозповсюдження і контролю над
озброєннями. При цьому слід враховувати поширення традиційних та
формування нових глобальних ризиків і загроз (технологічний та ядерний
тероризм, розповсюдження зброї масового знищення, гібридні війни тощо).
Україна – одна з найактивніших транзитних країн, що пов’язує країни
Сходу і Заходу. Це створює серйозні загрози того, що її транзитний потенціал
використовуватиметься в контексті зазначених ризиків та загроз. Україні слід
інтенсифікувати співпрацю у цій сфері з країнами-партнерами, удосконалити
міграційне законодавство відповідно до міжнародних норм, зміцнити режим
функціонування кордонів, створити бази даних щодо перебування на
території України мігрантів і членів міжнародних кримінальних угруповань.
Європейські та євроатлантичні структури безпеки ще далеко не повністю
трансформували себе відповідно до фундаментальних змін в європейській
безпеці. В Україні триває пошук власної ідентичності, що збігається в часі зі
змінами структурних і функціональних принципів цих організацій та їх
трансформацій.
Незважаючи на наявність низки проблем у цих сферах, за нинішніх
умов потенціал поглиблення співробітництва України з ЄС, НАТО, ОБСЄ у
сфері безпеки не варто недооцінювати. Саме співробітництво в галузі
безпеки та оборони може надати потужний поштовх Україні в напрямі її
інтеграції

до

європейської

спільноти.

Це

царина

міжнародного
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співробітництва, у якій важливість та необхідність участі України є
незаперечною [193].
Успішна

глобальна

антитерористична

діяльність

та

протидія

розповсюдженню зброї масового знищення вимагає розроблення спільної
стратегії і тактики боротьби, координації зусиль та планів світової спільноти
щодо протидії загрозі на регіональному і глобальному рівнях, належного
фінансування.

Головним

завданням

залишається

знищення

всіх

терористичних баз, виявлення місць дислокації керівних ланок терористів і
перекриття можливих шляхів їхнього відходу, джерел фінансування та їх
закриття. Потрібним є об’єднаний банк даних, в якому накопичуватимуться
відомості про осіб, організації, сили, засоби, методи, канали зв’язку,
фінансові операції, які стосуються тероризму, що надає змогу звільнитися від
дублювання

і

прогалин

у

роботі

спецслужб,

розв’язати

проблему

інформаційного забезпечення оперативно-службової діяльності. Особливе
значення має швидкість обміну інформацією, що дозволяє запобігти
злочинам,

забезпечує

затримання,

арешт

і

залучення

до

судової

відповідальності конкретних осіб, які вчинили теракти. Удосконалення
потребують національне і міжнародне законодавство, покликане послабити й
нейтралізувати інтернаціональні терористичні організації за допомогою
використання комплексу заходів, включаючи карне переслідування, жорстку
кримінальну

відповідальності

за

участь

у

діяльності

міжнародних

терористичних структур [193].
Міжнародне співтовариство доклало значних зусиль для протидії
фінансуванню тероризму, і це серйозно зменшило фінансові та інші ресурсні
можливості

терористичних

організацій.

З

огляду

на

це

потребує

удосконалення і національне законодавство, присвячене запобіганню та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
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масового знищення. Зокрема, має бути істотно спрощено процедуру
включення осіб до переліку терористів та розширено перелік підстав для
припинення операцій, які мають ознаки фінансування розповсюдження зброї
масового знищення або тероризму.

5.3.

Організаційно-правові

засади

здійснення

фінансового

контролю та протидії корупції у сфері забезпечення природнотехногенної безпеки

Актуальність дослідження питань фінансового контролю та протидії
корупції у сфері забезпечення ПТБ в контексті реалізації державної функції
цивільного захисту зумовлена специфікою контрольної діяльності за
використанням коштів на забезпечення пожежної безпеки, запобігання і
реагування на інші НС техногенного та природного характеру, ліквідацію їх
наслідків та здійснення дозвільної роботи у сфері цивільного захисту.
Особливістю фінансування системи цивільного захисту є складність
визначення обсягу видатків на ліквідацію наслідків НС, значна кількість
суб’єктів, задіяних у реалізації заходів у сфері цивільного захисту, розподіл
видатків між державним та місцевими бюджетами. Водночас недосконалість
сучасного механізму фінансового контролю, недостатня розробленість його
методології, форм і методів призводить до зменшення ефективності
профілактики та ліквідації НС, збільшення збитків від них, погіршення рівня
матеріально-технічного забезпечення служб цивільного захисту, які є
основними суб’єктами забезпечення ПТБ [300, с. 36-43].
Оскільки

основним

джерелом

фінансування

заходів

у

сфері

забезпечення ПТБ виступає бюджет, має йтися передусім про оптимізацію
саме бюджетного контролю в досліджуваній сфері суспільних відносин.

323

Бюджетний контроль являє собою систему заходів органів публічної
адміністрації, спрямованих на забезпечення законності дій учасників
бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення
змін, виконання бюджетів і звітування про їх виконання з використанням
специфічних форм і методів їх організації. Завданнями бюджетного
контролю є: запобігання ухваленню рішень, які можуть призвести до
вчинення бюджетних правопорушень; виявлення бюджетних правопорушень
та вжиття заходів щодо їх припинення; виявлення недоліків у виконанні
бюджетних

програм;

розроблення

пропозицій

щодо

попередження

бюджетних правопорушень та підвищення ефективності використання
бюджетних ресурсів [300, с. 36-41].
Склад

органів

бюджетного

контролю

залежить

від

структури

фінансового апарату держави, що обумовлена державним устроєм і
функціями державних органів.
Нормативно-правову основу здійснення фінансового контролю і
протидії корупції у сфері ПТБ формують Конституція України, Бюджетний
кодекс України, закони України «Про основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 р. № 2939,
«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. [211], «Про Національне
антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. [212], Постанова
Кабінету Міністрів України «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни,
заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням
державного майна і фінансових ресурсів» від 29 листопада 2006 р. № 1673
(редакція від 19 червня 2015 р.) та інші акти.
Крім того, окремі статті Кодексу цивільного захисту України містять
відповідні

норми

чинного

антикорупційного

законодавства,

що

безпосередньо пов’язані з питаннями комплектування органів управління та
сил цивільного захисту, проходження служби цивільного захисту.

324

Так, у частині 5 ст. 101 Кодексу «Порядок проходження служби
цивільного захисту» визначено, що на осіб начальницького складу служби
цивільного захисту поширюються вимоги та обмеження, передбачені
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Відповідно до
ст. 4 цього Закону, вказана категорія персоналу (кадрів) органів управління
та сил цивільного захисту разом із державними службовцями належить до
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, і є суб’єктами
відповідальності за корупційні правопорушення. Якщо розглядати категорію
«інші працівники, з якими укладається трудовий договір» (у визначенні
частини 1 ст. 99 Кодексу) [86], то суб’єктами відповідальності за корупційні
правопорушення в цій категорії також є посадові особи юридичних осіб
публічного права – відповідно до ст. 4 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Окрема підстава для звільнення особи начальницького складу, що є
правовим

наслідком

вчинення

нею

адміністративного

корупційного

правопорушення, міститься в нормах відповідної статті Кодексу. Так,
відповідно до частини 3 ст. 106 Кодексу «Звільнення зі служби цивільного
захисту» контракт припиняється (розривається), а особи начальницького
складу звільняються із служби цивільного захисту також у зв’язку з
набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу
притягнуто

до

відповідальності

за

адміністративне

корупційне

правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції» [85].
Іншим важливим аспектом дослідження організації фінансового
контролю та протидії корупції у сфері забезпечення ПТБ є питання
компетенції суб’єктів, які безпосередньо здійснюють цю діяльність.
Важливі функції в державному бюджетному контролі виконує Кабінет
Міністрів України, який організовує і контролює як складання проекту
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Державного бюджету, так і його виконання. Крім того, саме Уряд приймає
рішення щодо використання коштів резервного фонду бюджету, у тому числі
на ліквідацію наслідків НС різної ґенези. Від уряду контроль здійснює
Міністерство фінансів України (центральний апарат та місцеві фінансові
органи), Державне казначейство та Державна фінансова інспекція. Кожний із
цих органів державного бюджетного контролю має свої функціональні
обов’язки і завдання [293].
Міністерство фінансів України як центральний спеціалізований орган
виконавчої влади з управління фінансами виконує функції не тільки
загальнодержавного, а й відомчого фінансового контролю. Державний
контроль здійснюється стосовно головних розпорядників бюджетних коштів.
Відомчий контроль пов’язаний з перевіркою роботи фінансових органів за
дотриманням бюджетного законодавства в процесі складання, розгляду і
виконання місцевих бюджетів.
Провідну роль у здійсненні фінансового контролю за суб’єктами
забезпечення ПТБ відіграє Державна фінансова інспекція України, яка
здійснює інспектування у формі планових та позапланових ревізій певного
комплексу

чи

окремих

питань

фінансово-господарської

діяльності

підприємств, установ та організацій, державного фінансового аудиту,
перевірки державних закупівель. Важливим напрямом розвитку діяльності
Державної фінансової інспекції України є проведення аудиту ефективності
використання бюджетних ресурсів, що дає змогу оцінювати якість
запроваджених механізмів управління бюджетними коштами та рівень
ефективності державних вкладень для реалізації запланованих бюджетними
програмами цілей, а також обґрунтування пропозицій щодо підвищення
ефективності використання державних активів та запобігання вчиненню
правопорушень під

час

цивільного захисту [293].

здійснення

державних закупівель службами
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Суб’єктами відомчого бюджетного контролю є служби внутрішнього
аудиту галузевих міністерств та інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади. Відомчий контроль поширюється на підпорядковані
підприємства, організації та установи. До функцій відомчого контролю
належать: перевірка законності господарських і фінансових операцій,
контроль за ефективністю використання матеріальних ресурсів, придбаних за
бюджетні кошти, перевірка збереження і цільового використання бюджетних
коштів, правильність ведення бухгалтерського обліку, а також достовірність
фінансової звітності; контроль за обґрунтованістю бюджетних запитів
бюджетних установ, дотриманням бюджетної і кошторисної дисципліни,
своєчасністю

і

повнотою

виконання

зобов’язань

перед

бюджетом.

Враховуючи той факт, що механізм використання коштів на заходи у сфері
цивільного захисту передбачає розподіл їх насамперед через ДСНС, на неї
покладається й організація відомчого фінансового контролю у сфері
цивільного захисту. ДСНС має статус головного розпорядника бюджетних
коштів, у структурі якого функціонують відповідальні виконавці бюджетних
програм у сфері цивільного захисту. У системі ДСНС створено управління
внутрішнього аудиту та протидії корупції, яке має також шість регіональних
відділень.
Внутрішній бюджетний контроль здійснюють керівники підприємств
(установ, організацій), їх головні бухгалтери і фахівці в момент вчинення й
оформлення господарських операцій, що дає можливість вчасно виявити
недоліки в роботі й ужити заходів щодо їх усунення. Нормативними актами,
що визначають засади здійснення внутрішнього бюджетного контролю, є
Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на
період до 2017 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
24 травня 2005 р. (назва в редакції розпорядження Кабінету Міністрів від 23
грудня 2009 р. № 1601-р), Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі
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питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та
проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які
належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади» від 28 вересня 2011 р. № 1001.
Відповідно до Концепції державний внутрішній фінансовий контроль –
це система здійснення внутрішнього контролю, проведення внутрішнього
аудиту, інспектування, провадження діяльності з їх гармонізації з метою
забезпечення якісного управління ресурсами держави на основі принципів
законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості. При
цьому базовим принципом державного внутрішнього фінансового контролю
є чітке розмежування внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.
Внутрішній аудит повинен визначати, яким чином здійснюється внутрішній
контроль, включаючи способи попереднього контролю.
За створення та функціонування ефективної системи внутрішнього
контролю відповідає керівництво органу державного сектора. У контексті
дослідження проблематики бюджетного контролю у сфері цивільного
захисту маємо звернути увагу на відповідні особливості здійснення
внутрішнього контролю у цій сфері. Система цивільного захисту складається
з функціональних і територіальних підсистем. Функціональні підсистеми
єдиної системи цивільного захисту створюються центральними органами
виконавчої влади для організації роботи, пов’язаної із запобіганням НС та
захистом населення і територій у разі їх виникнення, а територіальні
підсистеми створюються для запобігання та ліквідації наслідків НС у межах
відповідних територій і включають у себе територіальні органи управління
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
цивільного захисту та відповідні комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і НС. Загальне керівництво єдиною системою цивільного захисту
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здійснює Кабінет Міністрів України. Начальником цивільного захисту
України є Прем’єр-міністр України. Безпосереднє керівництво діяльністю
єдиної

системи

цивільного

захисту

покладається

на

спеціально

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного
захисту – ДСНС. Отже, внаслідок наявності в системі цивільного захисту
значної кількості суб’єктів, які організаційно не входять до системи ДСНС,
істотно збільшується роль внутрішнього фінансового контролю [301].
У сучасних моделях державного управління важливим елементом
системи державного внутрішнього фінансового контролю є загальна
відповідальність керівників органів державного сектора перед парламентом
та громадськістю. Громадський бюджетний контроль здійснюють громадяни
країни та об’єднання громадян. Наявність розвинутої системи зв’язку з
громадськістю дає змогу врахувати зауваження і пропозиції спеціалістів у
процесі складання і виконання бюджету. Підтримка громадськості і широка
гласність – запорука високої ефективності діяльності контрольно-ревізійних
органів та низького рівня корупції в зарубіжних країнах [301].
В Україні громадський контроль ще не має належного значення.
Власне, він має бути основним видом контролю, адже з фінансового погляду
контролювати має насамперед той суб’єкт, який виділяє кошти. Це
стосується передусім сфери цивільного захисту, оскільки йдеться про
безпеку людей. Громадськість повинна знати, на що і як витрачаються кошти
бюджету, брати участь у визначенні пріоритетів державної політики у сфері
захисту населення і територій від НС.
Контроль є більш ефективним не тоді, коли встановлюється факт
порушення, а коли створюються умови, які б дали можливість їх уникнути.
Саме таким завданням відповідає аудиторський контроль. У багатьох
розвинених країнах аудит став провідною формою бюджетного контролю,
оскільки, перевіряючи достовірність і повноту бюджетної звітності, облік
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первинних документів та іншу інформацію щодо діяльності розпорядника
або одержувача бюджетних коштів, аудитори мають можливість визначити
недоліки в організації управління бюджетними коштами і розробити
пропозиції, що дають змогу підвищити ефективність їх використання [34;
303, с. 202-205]. Не випадково серед першочергових заходів, спрямованих на
розвиток системи безпеки і оборони, у нормативних актах згадується аудит
матеріально-технічної та фінансової забезпеченості органів внутрішніх справ
України (в тому числі уповноваженого органу у сфері цивільного захисту –
ДСНС) з метою виявлення системних проблем для подальшого формування
бюджету МВС України та захисту прав персоналу, запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій управління та проведення аудиту
матеріально-технічної й фінансової забезпеченості органів внутрішніх
справ [229].
У сфері цивільного захисту важливу роль відіграє внутрішній аудит,
метою якого є надання рекомендацій з удосконалення діяльності органу
державного сектору, підвищення ефективності процесів управління, що
сприяє досягненню мети органом
внутрішнього

аудиту

належить

державного сектора. До завдань
також

забезпечення

ефективного

внутрішнього контролю відповідно до завданих збитків. Здатність надання
незалежних

та

об’єктивних

рекомендацій

є

головною

відмінністю

внутрішнього аудиту від інших форм контролю. Централізований внутрішній
аудит – це державний внутрішній аудит, який здійснює Державна фінансова
інспекція. Спрямування та координацію централізованого внутрішнього
аудиту здійснює Міністерство фінансів України, а децентралізований
внутрішній аудит – уповноважений самостійним підрозділом (посадова
особа), підпорядкована безпосередньо керівництву органу державного
сектору, але функціонально незалежна від нього, у самому органі державного
сектора або в межах системи його управління [303, с. 202-204].
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У законодавчих актах недостатньо повно розкрито суть поняття
внутрішнього контролю. Зазначене питання також не має належного
наукового та методичного обґрунтування. Унаслідок цього сьогодні не
забезпечено дієве функціонування внутрішнього контролю в органах
державного сектору.
Ефективність витрачання бюджетних коштів або рівень їх віддачі не
завжди

можна

визначити

фінансовим

аудитом,

оскільки

критерієм

ефективності є рівень досягнення запланованих цілей, що значною мірою
залежить від якості прийнятих управлінських рішень. З огляду на це у
світовій практиці поряд з фінансовим аудитом вже давно використовується
така форма контролю, як аудит адміністративної діяльності, який ще
називають операційним, управлінським аудитом. Аудит адміністративної
діяльності – це форма бюджетного контролю, за допомогою якого
вивчаються процедури прийняття і виконання управлінських рішень
суб’єктами бюджетного процесу з метою досягнення певних цілей.
Невід’ємною складовою аудиту адміністративної діяльності є аудит
ефективності використання бюджетних ресурсів. Він являє собою контроль
якості управлінських рішень з погляду економічності та ефективності
використання бюджетних коштів. Може йтися як про аудит ефективності
використання бюджетних коштів при виконанні окремих бюджетних програм
(функцій), так і про аудит ефективності функціонування бюджетної системи
(її окремих складових). Завданням аудиту ефективності є оцінка рівня віддачі
від вкладених бюджетних коштів й аналіз причин недосягнення поставлених
цілей. При цьому контролери ставлять під сумнів не лише законність і
достовірність використання ресурсів за призначенням (як при ревізії або
фінансовому аудиті), а й доцільність і необхідність того чи іншого
управлінського рішення про використання бюджетних коштів взагалі.
Результатом дослідження є аудиторський звіт, у якому міститься висновок:
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чи доцільно продовжувати вкладення бюджетних коштів у неефективну
програму або які зміни необхідно внести для поліпшення управління
реалізацією програми [34, с. 448-450].
Таким чином, змінюється ідеологія державного фінансового контролю
– від перевірки достовірності витрат переходять до аналізу ефективності
управління бюджетними коштами, державним і комунальним майном.
Реформа державного фінансового контролю, у тому числі у сфері
забезпечення ПТБ, здійснюється як складова частина реформування та
модернізації системи державних фінансів. Головна мета системи контролю
саме і полягає в попередженні та профілактиці фінансових правопорушень
(зокрема, і корупційних факторів їх вчинення). Запровадження в органах
державного

сектору

системи

внутрішнього

контролю

та

діяльності

внутрішнього аудиту сприяє зміщенню акцентів з подальшої констатації
порушень на виявлення їхніх системних причин, а отже, на запровадження
механізмів їхнього недопущення або ж мінімізації.
У цій площині має бути акцентовано на відповідальності керівника та
його зацікавленості в побудові надійної системи внутрішнього контролю.
Якщо керівник матиме таку систему внутрішнього контролю, буде
забезпечено мінімізацію ризиків, зменшиться кількість порушень ще до
виявлення їх контрольними заходами. Розвиток державного фінансового
контролю спрямовано як на виявлення, так і на попередження і зменшення
надалі порушень, удосконалення системи управління. Як очікуваний
результат передбачається і зменшення корупційних схем, оскільки об’єктами
дослідження внутрішніх аудитів є не лише бухгалтерський облік та звітність,
а й дослідження якості функціонування системи внутрішнього контролю
[81].
Відповідно, взаємозв’язок між заходами антикорупційного характеру
та розвитком державного фінансового контролю у сфері забезпечення ПТБ є
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очевидним та обопільним. Удосконалення антикорупційного законодавства
сприяє розвиткові державного фінансового контролю, який забезпечує
попередження фінансових правопорушень і недопущення застосування
корупційних схем розкрадання коштів. Водночас виправданою є практика
пом’якшення регуляторного впливу з боку органів, які забезпечують
реалізацію функції цивільного захисту, щодо суб’єктів господарювання,
діяльність яких характеризується низьким або середнім ступенем ризику
виникнення НС техногенного або комплексного характеру.
Доцільною видається вже апробована у більшості країн ЄС та США
практика делегування окремих функцій щодо здійснення пожежного та
техногенного нагляду страховим компаніям (шляхом впровадження дієвого
механізму обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам
або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок НС чи
пожежі), що сприятиме мінімізації корупційних ризиків в системі ДСНС
України, реалізації принципу примату раціональної та превентивної безпеки.
При цьому варто залишити органам контролю у сфері ПТБ повноваження
щодо проведення позапланових перевірок за наявності підстав, передбачених
статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» та передбачити обов’язковість
виділення страховими компаніями певного відсотка від доходу, одержаного
за договорами страхування ризиків у сфері ПТБ та пожежної безпеки, на
розвиток матеріально-технічної бази пожежно-рятувальної служби (так, у
Польщі страхові компанії мають право виділяти від 6% від суми свого
доходу, але, як правило, виділяють значно більше для розвитку добровільної
і державної пожежної охорони) та впровадження заходів щодо забезпечення
пожежної та техногенної безпеки. Відповідно, існує потреба внесення
відповідних змін до Кодексу цивільного захисту України (ст. 47, 57, 64-70),
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законів України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про страхування»
(ст. 2, 7), «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» (ст. 6) з метою зменшення заходів державного
нагляду.
Зважаючи на те, що діяльність ДСНС спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, доцільним
видається об’єднання служб внутрішнього аудиту МВС та ДСНС з метою
усунення дублювання функцій і скорочення управлінського персоналу [185].
Крім того, особливості здійснення фінансового контролю та аудиту у сфері
ПТБ має бути відображено у главі 20 Кодексу цивільного захисту України.

5.4. Розвиток законодавства та пріоритетні напрями правового
регулювання забезпечення природно-техногенної безпеки

Ефективність функціонування системи забезпечення ПТБ залежить від
комплексу факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру, серед яких:
особливості організаційно-управлінського механізму у сфері безпеки,
узгодженість позицій щодо формування та реалізації державної політики
забезпечення безпеки, склад, структура, завдання та функції системи
забезпечення безпеки, її окремих компонентів та їх взаємозв’язки, рівень
інформаційно-аналітичного, науково-методичного, матеріально-технічного
та фінансового забезпечення діяльності системи забезпечення громадської
безпеки,

ефективність

нормативно-правового

регулювання

суспільних

відносин, пов’язаних із забезпеченням безпеки, тощо [151]. Враховуючи
синергетичний характер загроз у сфері ПТБ, перелік цих факторів можна
вважати відкритим. Але в будь-якому випадку вагомим чинником утримання
системи ПТБ в межах прийнятних параметрів виступає нормативно-правове
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регулювання функціонування системи забезпечення національної безпеки,
складовою частиною якої є система ПТБ.
Система

нормативно-правових

актів,

які

регулюють

питання

забезпечення ПТБ, у сукупності формує законодавство України про
природно-техногенну

безпеку,

яке

визначає

засади

функціонування

механізму її забезпечення. Законодавство у сфері ПТБ та цивільного захисту
охоплює значну кількість нормативно-правових актів. Зокрема, положення,
спрямовані на регулювання захисту населення і територій, містяться в
Конституції

України,

міжнародних

нормативно-правових

актах,

ратифікованих Україною, законах України («Про зону надзвичайної
екологічної ситуації», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу
цивільного захисту України» (редакція від 11 червня 2015 р.), «Про правовий
режим воєнного стану» від 12 травня 2015 р., «Про правовий режим
надзвичайного стану» (редакція від 5 березня 2015 р.), «Про боротьбу з
тероризмом» у редакції від 6 червня 2015 р. тощо), постановах Верховної
Ради України, указах і розпорядженнях Президента України (враховуючи ті,
що приймаються на підставі рішень Ради національної безпеки і оборони),
постановах Кабінету Міністрів України, міжвідомчих нормативних актах
(зокрема, спільних наказах міністерств та інших органів центральних органів
виконавчої влади), відомчих актах (накази МВС України, ДСНС та інших
центральних органів виконавчої влади), нормативних актах місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, актах
спеціальних органів управління, які приймають за необхідності в умовах НС
(Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС, відомчі й
територіальні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС,
оперативні штаби тощо). Базовим нормативно-правовим актом, який регулює
відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього
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природного середовища та майна від НС різної ґенези, реагуванням на них,
функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає
повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виступає
Кодекс цивільного захисту України [85].
Водночас чинне законодавство у сфері ПТБ та цивільного захисту не
повною мірою відповідає характеру сучасних викликів та загроз військовотерористичного характеру, які постають перед нашою державою в умовах
ведення проти неї «гібридної війни».
Подальше формування правового простору у сфері ПТБ та цивільного
захисту, на думку дослідників, має здійснюватися за такими напрямами:
розроблення та реалізація державної політики у сфері забезпечення
функціонування державної системи попередження і реагування на НС;
підвищення стійкості функціонування об’єктів і галузей економіки в умовах
НС;

забезпечення

попередження

і

безпеки
ліквідація

населення
НС;

і

навколишнього

матеріально-технічне

середовища,
і

фінансове

забезпечення, створення надзвичайних резервних фондів; державний нагляд і
контроль за виконанням заходів щодо забезпечення безпеки населення і
територій від аварій і катастроф природного і техногенного характеру [128, с.
29-31]. Обґрунтованою видається також позиція професора А. Г. Чубенка
стосовно відокремлення розроблення і реалізації державних цільових
програм у сфері захисту населення і територій як самостійного напряму
правового забезпечення цивільного захисту [301]. На нашу думку, 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
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територію України. Удосконалення законодавства у сфері протидії тероризму
передбачено ст. 23 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони. Крім того, Угода про асоціацію між Україною і ЄС
визначає стратегічні орієнтири для проведення системних політичних і
соціально-економічних реформ в Україні, широкомасштабної адаптації
законодавства України до норм і правил ЄС [222]. Україна забезпечуватиме
поступову конвергенцію у сфері зовнішньої й оборонної політики та
розвиватиме взаємодію в межах Спільної безпекової і оборонної політики ЄС
для посилення спроможностей сектору безпеки й оборони, а також
підтримання міжнародної безпеки і стабільності [224].
Серед

основних

проблем

нормативно-правового

забезпечення

функціонування системи ПТБ, що знижують їх ефективність, науковці
констатують такі:
– неповнота чинної системи стратегічних документів, що визначає
розвиток

сфери

забезпечення

національної безпеки

[245,

с.

13-19]

(відсутність таких базових документів, як Концепція забезпечення ПТБ та
протидії техногенному тероризму, стратегії реформування сектору безпеки та
оборони

тощо),

відсутність

чіткої

ієрархії

документів

та

їхнього

взаємозв’язку, суперечливість деяких з них та наявність колізій, дублювання,
декларативних норм, які не виконуються з огляду на хронічний дефіцит
фінансування тощо;
– нечітке, неповне, нераціональне, а в деяких випадках і суперечливе
визначення складу суб’єктів системи забезпечення національної безпеки
(серед суб’єктів системи забезпечення національної безпеки, що наведені в
ст. 4 Закону України «Про основи національної безпеки України», відсутні
такі базові суб’єкти, як Воєнна організація держави та сектор безпеки), не
окреслено функції та завдання багатьох важливих суб’єктів забезпечення
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національної

безпеки

(зокрема,

потребують

конкретизації

питання

розмежування компетенції та відповідальності у сфері безпеки та оборони
між Президентом України та Кабінетом Міністрів України, між іншими
суб’єктами системи забезпечення національної безпеки);
– неузгодженість

понятійно-категорійного

апарату

(наприклад,

нечіткість дефініції Воєнної організації держави, що офіційно визначена
відразу у двох законах (дублювання), її складу, структури, місії та головних
завдань, невизначеність взаємозв’язку із сектором безпеки; відсутність
офіційного визначення сектору безпеки, його складу, структури, головних
завдань, незважаючи на застосування цього поняття в Стратегії національної
безпеки України та інших документах; відсутність визначення кризи
(кризового стану, кризової ситуації та явища) у сфері забезпечення
національної безпеки та комплексного огляду сектору безпеки тощо);
– неузгодженість

за

формою,

процедурами,

термінами,

змістом

стратегічних документів з розвитку системи забезпечення національної
безпеки із загальнодержавною системою стратегічних документів
соціально-економічного

розвитку,

а

також

між

собою

із

(наприклад,

суперечність Закону України «Про організацію оборонного планування»
таким законам, як «Про державні цільові програми» і «Про Державне
прогнозування та розробку програм економічного і соціального розвитку»)
[245];
– потреба приведення у відповідність до сучасних умов нормативноправової бази, присвяченої регламентації діяльності суб’єктів публічної
адміністрації забезпечення техногенної та природної безпеки в розрізі
функціонування органів, до компетенції яких належить забезпечення
техногенної та природної безпеки з урахуванням процесів децентралізації й
адміністративної реформи; при цьому має бути акцентовано на розширенні
повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.
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Важливим

концептуальним

документом,

що

визначає

напрями

реформування законодавства у сфері ПТБ та цивільного захисту, є Стратегія
національної безпеки України, затверджена Указом Президента від 26 травня
2015 р. Стратегією передбачається комплексне вдосконалення законодавства
з питань національної безпеки і оборони України, зокрема прийняття Закону
України про внесення змін до Закону України «Про основи національної
безпеки України» (нова редакція), який визначить механізми керівництва у
сфері національної безпеки та оборони, унормує структуру і склад сектору
безпеки й оборони, систему управління, координації та взаємодії його
органів. Крім того, потребують нормативного впорядкування питання
централізованого управління сектором безпеки й оборони в мирний час, у
кризових ситуаціях, що загрожують національній безпеці, та в особливий
період, міжвідомча координація і взаємодія; узгодження концепцій (програм)
реформування та розвитку органів сектору безпеки й оборони та обороннопромислового комплексу за єдиним задумом; удосконалення державної
системи стратегічного планування, створення єдиної системи моніторингу,
аналізу, прогнозування та прийняття рішень у сфері національної безпеки й
оборони, забезпечення ефективної координації та функціонування єдиної
системи ситуаційних центрів профільних органів державної влади сектору
безпеки й оборони; застосування програмно-цільового підходу до визначення
обсягів фінансових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для
ефективного функціонування органів сектору безпеки й оборони та
оборонно-промислового комплексу; упровадження реформ у секторі безпеки
й оборони відповідно до стандартів НАТО; створення ефективного механізму
реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці [224].
Особливої уваги законодавця потребують також питання забезпечення
безпеки критичної інфраструктури. Пріоритетами в цьому напрямі можна
вважати комплексне вдосконалення правової основи захисту критичної
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інфраструктури, створення системи державного управління її безпекою,
налагодження
інфраструктури,

співробітництва
проведення

між

суб’єктами

захисту

критичної

аудиту

захищеності

об’єктів

критичної

інфраструктури на вразливість, розвиток державно-приватного партнерства у
сфері запобігання НС та реагування на них; розроблення і 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 і мінімізація їх
наслідків; розвиток міжнародного співробітництва в цій сфері.
На нашу думку, важливим кроком на шляху підвищення ефективності
правового регулювання забезпечення ПТБ має стати розроблення та
прийняття

Концепції

забезпечення

ПТБ

та

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 року 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 [105].
У Концепції забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії
техногенному тероризму фінансовий блок має бути відображений з
урахуванням вимог програмно-цільової методології за такою логічною
схемою: очікувані результати – якісні та кількісні показники виконання –
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заплановані обсяги фінансового забезпечення – соціально-економічний
ефект. Крім того, у зазначеному документі має бути чітко розмежовано
поняття суспільної, громадської, державної та особистої безпеки. Також
важливим елементом Стратегії має стати оцінка ефективності діяльності
суб’єктів сектору безпеки та оборони щодо забезпечення безпеки загалом та
ПТБ зокрема, яка не буде об’єктивною, доки ця діяльність здійснюється не на
концептуальній основі. У Стратегії також повинні знайти відображення
сучасні та перспективні загрози безпеці й концептуальні заходи щодо їх
виявлення та нейтралізації [151]. Прийняття Концепції забезпечення ПТБ як
політико-правового акта є вкрай необхідним та може сприяти вирішенню
таких теоретичних і прикладних завдань: усвідомлення місця ПТБ безпеки в
системі національної безпеки; розмежування національної, військової,
громадської та 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 [188]. Потребують
законодавчого упорядкування і питання існування добровольчих озброєних
підрозділів, має бути визначено їх роль у протидії загрозам військового й
терористичного характеру.
Крім того, фахівці у сфері забезпечення безпеки, як учені, так і
практики, вважають, що для підвищення ефективності управління ризиками
НС необхідно прискорити вирішення низки назрілих проблем. Серед них
найбільш важливими є такі: розроблення і прийняття державної стратегії
зниження ризиків НС, що має базуватися на науково обґрунтованій
нормативно-правовій

базі;

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 [59];
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формування системи управління ризиками НС, включаючи попередження
таких ситуацій і оперативне реагування на них; розроблення методичних
основ стратегічного та оперативного планування заходів щодо зниження
ризиків НС; розвиток систем комплексного моніторингу ризиків НС;
подальше вдосконалення державної політики щодо збереження та розвитку
існуючого потенціалу системи цивільного захисту та її матеріально-технічної
бази, включаючи створення резервів на випадок НС в умовах мирного і
воєнного часу; узагальнення та поширення досвіду світової спільноти з
управління ризиками [59].
З огляду на вищезазначене доцільним видається розроблення та
прийняття Концепції створення і функціонування системи моніторингу та
прогнозування НС, що має визначати напрями і механізми формування
системи моніторингу та прогнозування НС, головні завдання і стратегію її
побудови, організаційну структуру, тобто рівні та суб’єктів системи, їх
функціонування і взаємодію, орган, що координуватиме діяльність системи,
забезпечить збір, оброблення й аналіз інформації стосовно потенційних
джерел НС, прогнозування ймовірності їх виникнення та підготовку
пропозицій для прийняття управлінських рішень щодо запобігання і
ліквідації НС [140].
Формування ефективного механізму прогнозування та оцінки ризиків
виникнення

НС

безпосередньо

визначатиме

пріоритети

бюджетного

планування видатків у цій сфері та результативність використання коштів на
заходи, спрямовані на забезпечення цивільного захисту та ПТБ.
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5.5. Поняття та зміст Концепції забезпечення природно-техногенної
безпеки та протидії техногенному тероризму
Важко не погодитись з тим, що в новітній період історії України було
багато поспішності з боку представників політики і влади з питань
забезпечення національної безпеки і оборони, реформування Збройних Сил
України та безпекового сектору загалом. Задекларовану нейтральність
України світова спільнота не сприймала через невідповідність встановленим
вимогам, оскільки на території України була дислокована воєнна база
іноземної держави. Позаблоковий статус нашої країни теж серйозно не
сприймався через регулярну військову допомогу, продаж озброєння та
військової техніки іншим державам, участь наших воєнних підрозділів в
операціях воєнно-політичного Альянсу та ОБСЄ, законодавчо закріплене
бажання вступу до НАТО. Без’ядерний статус спрацював з ефективністю до
навпаки, суттєво підірвавши воєнну безпеку України, понизивши її
геостратегічний статус, позбавивши міжнародних нормативно-правових
безпекових гарантій. За період від приєднання України в односторонньому,
добровільному порядку до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у
1994 р. відбулись істотні трансформації в геополітичній ситуації, зріс
потенціал напруження в міжнародних відносинах, змінились і сформувались
інші центри впливу, з’явилися нові виклики та загрози міжнародній безпеці
(міжнародний

тероризм,

небезпека

розповсюдження

зброї

масового

ураження, кіберзлочинність), зріс вакуум безпеки, передусім у країнаходинаках, що не приєднались ні до НАТО, ні до Організації договору про
колективну безпеку. Навколо України сформувався потенціал дестабілізації,
що загрожував і європейській безпеці [101, с. 1-4]. Усі ці стратегічні помилки
у сфері національної безпеки призвели до недостатньої готовності сектору
безпеки та оборони України у 2014 р. до адекватного реагування на
зовнішню

військову

агресію

так

званого

«гібридного

характеру»,
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каталізовану економічним та інформаційним тиском, а також численними
актами тероризму, у тому числі техногенного. Отже, виникла нагальна
потреба ревізії нормативно-правової бази безпекового сектору України,
відпрацювання єдиних підходів до визначення завдань та принципів сектору
безпеки країни, методології оцінки його стану і відповідності сучасним
загрозам. Узгодження потребують наявні стратегії, концепції, доктрини,
державні програми України з питань безпеки і оборони. Окремі програмні
документи в пріоритетних сферах національною безпеки має бути
розроблено з нуля з урахуванням принципової зміни характеру викликів та
загроз. Серед цих документів одним з базових має стати Концепція
забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії техногенному
тероризму. Відповідно, потребують поглибленого наукового дослідження
питання методології формування такого концептуального документа у сфері
забезпечення ПТБ з позицій правничої науки, аналіз його структури та місця
в системі стратегічних планових актів у сфері національної безпеки.
Значною мірою складнощі у прийнятті та практичній реалізації
різноманітних концепцій, стратегій, доктрин тощо зумовлені відсутністю
усталеної системи ієрархії керівних документів державної політики та
неусвідомленням

відмінності

Нерозв’язаність

цієї

від

проблеми

інших

нормативно-правових

призводить

до

актів.

нестабільної

та

незбалансованої державної політики, зменшує ефективність державноуправлінського впливу як у сфері ПТБ, так і в політиці загалом.
Доктрини, концепції, головні засади, стратегії, програми, проекти та
плани-документи, що становлять загальну картину перспективного бачення
розвитку країни, ресурсів, необхідних для його досягнення, політики,
спрямованої на отримання й використання цих ресурсів, обумовлюють
напрями діяльності органів державної влади. Саме такі документи має бути
покладено

в

основу

стратегічного

планування,

актуальність

якого

обумовлена, насамперед, його раціональністю [264, с. 6].
Держава потребує осмисленої та чіткої системи (а не просто масиву)
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нормативно-правових
регламентують

актів,

напрями

що

визначають

діяльності

органів

державну
державної

політику
влади.

та

Таку

системність зумовлено не лише очевидними причинами необхідності
стандартизації

та

систематизації

нормативно-правового

поля,

а

й

ієрархічною моделлю законодавства, що закріплена Конституцією України
[123, с. 61], необхідністю забезпеченням практичної реалізації тріади
«національні цінності – національні інтереси – національні цілі» [250, с.
233].
Наразі

ієрархію

керівних

документів

державної

політики

на

законодавчому рівні не закріплено [267]. Немає єдності щодо цього питання
і серед науковців. Так, окремі дослідники пропонують ієрархічний ланцюг
«Доктрина – Концепція – Стратегія – Програма – План» [89]. Інші автори,
зокрема Г. П. Ситник, розглядають таку послідовність: «Концепція –
Доктрина – Стратегія – Програма» [250]. У свою чергу, А. Кузьменко
виходить з того, що ієрархія стратегічно-програмних документів побудована
таким

чином:

«Стратегія

–

Концепція

–

Доктрина

–

Програма»

[98]; О. Г. Братель розглядає стратегії та концепції як керівні правові акти, а
плани та програми – як підпорядковані [30, с. 36-41]. Розуміння сутності
категорій «доктрина», «стратегія», «концепція» у різних країнах не є
однозначним. Як відомо, сьогодні в США діє не воєнна доктрина, а
«Національна воєнна стратегія США», а в НАТО – «Стратегічна концепція
Альянсу».
І якщо на саму послідовність (ієрархію) документів існують різні
погляди, то щодо її обов’язковості думка є одностайною. Тому, оскільки
загальновизнаного

підпорядкування

керівних

документів

державної

політики немає, необхідним є нормативно-правове врегулювання цього
питання, що належить сфері законодавства, яке визначає систему
стратегічного планування [267]. Адже, як зауважує В. А. Ліпкан, чітке та
ефективне

функціонування

системи

нормативно-правових

актів,

що

регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки, є можливим
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тоді, коли прозоро й очевидно можна побачити ті норми, які є головними
саме для безпеки. У даному разі право існує для безпеки, а не навпаки,
оскільки саме право допомагає врегулювати ті суспільні відносини, що
виникають у сфері національної безпеки. Отже, норми права мають
похідний характер, вони створюються для того, щоб регулювати суспільні
відносини, саме тому ієрархія таких актів є наслідком структурованості
цілей безпеки, необхідності забезпечення життєво важливих та інших
національних інтересів саме в ієрархічній послідовності зі збереженням
принципу адекватності [108, с. 346-348].
Сьогодні в Україні існує низка відповідних нормативно-правових
актів, присвячених окремим аспектам державного стратегічного планування,
але в жодному з них не розглядаються доктрини та концепції. Не було
прийнято Закон України «Про державне стратегічне планування», на
необхідність розроблення та прийняття якого ми також звертали увагу
наукової громадськості ще під час написання своєї кандидатської дисертації
у 2004 р. [160, с. 78-82]. Проект цього Закону розроблений ще у 2011 р. та
пройшов перше читання у Верховній Раді України. Саме в Законі України
«Про

державне

стратегічне

планування»

має

бути

визначено

та

обґрунтовано ієрархію керівних документів державної політики (доктрин,
концепцій, стратегій, програм, національних проектів та планів), а щодо
кожного виду документа передбачено його форму, структуру та механізм
набуття чинності, зміни й припинення дії. На нашу думку, ці документи має
бути розміщено в такій ієрархічній послідовності:
– 1-й рівень – доктрини, що визначають головні положення та
принципи, відповідно до яких вирішуються найважливіші питання існування
й розвитку держави;
– 2-й рівень – концепції. Концепція повинна містити сукупність
правових норм, які утворюють основу, що визначає стратегію тієї чи іншої
діяльності. Метою Концепції є встановлення цілей, опис принципів, які
необхідно застосовувати, контекст та мета реформи (наприклад у сфері ПТБ),
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терміни проведення реформи;
– 3-й рівень – стратегії. Стратегія повинна охоплювати сукупність
правових норм, що визначають систему офіційних поглядів на місце і роль
держави в сучасному світі, її життєво важливі національні цінності, сили,
засоби і методи протидії загрозам. Мета стратегії полягає у створенні
методології реформи, визначенні сфери, необхідних засобів, оцінки ризиків.
Ці питання не повинні визначатися концепцією, оскільки засоби і методи
будуть розвиватися або змінюватися відповідно до поставлених завдань
(наприклад, зміна безпекової ситуації, розширення ресурсних можливостей
держави тощо) або нових елементів;
– 4-й рівень – програми. Програма повинна містити сукупність
правових

норм,

що

безпосередньо

регулюють

діяльність

суб’єктів

забезпечення національної безпеки з реалізації передбачених заходів;
– 5-й рівень-плани. План має деталізувати напрями діяльності суб’єктів
забезпечення національної безпеки в конкретній обстановці [267].
Таким чином, важливим науковим завданням є визначення правової
форми стратегічного планового документа, в якому має бути окреслено
пріоритетні напрями розвитку системи забезпечення ПТБ та реалізації
функції цивільного захисту, протидії техногенному тероризму в сучасних
умовах. У цьому контексті слушною видається теза О. Г. Брателя про те, що
формування методології побудови ієрархічної системи нормативно-правових
актів, які регулюють відносини у сфері безпеки та формування правничого
алгоритму написання тих чи інших керівних документів, має відбуватися в
межах права національної безпеки та інших галузей права [30, с. 36-41].
Проблеми правового регулювання стратегічного планування у сфері
національної безпеки та ПТБ зокрема ускладнюються тим, що питання
функціонування як самої системи національної безпеки, так й окремих її
суб’єктів знаходить своє правове закріплення, головним чином, у законах та
положеннях, що встановлюють правовий статус суб’єктів сил забезпечення
національної безпеки.
На думку одного з провідних учених-адміністративістів та засновника
наукової школи права національної безпеки, В. А. Ліпкана, реалізація
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правової політики у сфері національної безпеки щодо впровадження
системного

підходу

до

формування

базису

нормативно-правового

забезпечення національної безпеки є неможливою і неефективною без
належним чином прийнятої Стратегії (Концепції) національної безпеки
України. Прийняття і функціонування одночасно Закону України «Про
основи національної безпеки України» і Стратегії національної безпеки
України в нинішній редакції (2008 р.) утворюють підстави для законодавчої
дестабілізації

системи

національної

безпеки.

Адже,

відповідно

до

Конституції, усі питання стосовно основ національної безпеки вирішуються
виключно прийняттям законів. Таким чином, Стратегія національної
безпеки України не відповідає за формою свого затвердження Конституції
України, а отже, не може фактично підлягати виконанню. Також збереження
одночасно цих документів у даних редакціях є також нонсенсом, адже за
структурою вони майже повністю дублюють один одного, за виключенням
лише тієї обставини, що у Стратегії було враховано напрацювання чималої
кількості дослідників та вчених України, які готували проект цього
документа [108, с. 346-349]. Визнаючи загалом обґрунтованість даних
зауважень, маємо сформулювати власну наукову позицію щодо можливості
врегулювання окремих відносин у сфері національної безпеки та ПТБ,
зокрема з урахуванням положень нової Стратегії національної безпеки
України.
Так, відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами
України визначаються, зокрема, основи національної безпеки (курсів автора),
організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку,
правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної
екологічної ситуації. Для правильного розуміння відповідності правової
форми стратегічних планових документів у сфері національної безпеки
(стратегій, концепцій, доктрин, програм) вимогам Конституції варто
детальніше здійснити аналіз їх змісту.
Важливим кроком на шляху оптимізації законодавчого забезпечення
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відносин у сфері національної безпеки стало набуття у травні 2015 р.
чинності новою редакцією Стратегії національної безпеки України, яку
визначено основним документом оборонного планування та планування
діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки. Відповідно
до положень Стратегії розробляються доктринальні документи з питань
воєнної безпеки, зокрема воєнна доктрина, основні напрями зовнішньої
політики, стратегії інформаційної безпеки, кібербезпеки, реформування
сектору безпеки й оборони, інших нагальних питань національної безпеки, а
також державних програм за окремими напрямами державної політики
національної безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією при
розробленні та реалізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій,
програм, планів та окремих заходів, укладенні міжнародних договорів і угод,
інших міжнародно-правових документів, звітують про стан виконання
Стратегії [265].
Стратегією закріплено положення про те, що ключовим пріоритетом
політики національної безпеки є забезпечення готовності держави, її
економіки і суспільства до оборони та відбиття зовнішньої агресії в будьяких формах і проявах, підвищення рівня обороноздатності держави,
нарощування оборонних і безпекових спроможностей України, зміцнення її
здатності до самозахисту. Крім того, передбачається створення нової системи
забезпечення національної безпеки і оброни, формування високоефективного
сектору безпеки і оборони, спроможного діяти як цілісне функціональне
об’єднання під єдиним керівництвом. Вирішення цього завдання слід
забезпечити шляхом упровадження сучасних технологій і процедур аналізу
ситуації та прийняття ефективних і результативних державних рішень.
Платформою для цього має стати створювана система ситуаційних центрів
усіх складових сектору безпеки і оборони України [265].
На думку В. А. Ліпкана, стратегія національної безпеки – це наука,
мистецтво і досвід здійснення перетворень, реформ та інших дій у сфері
безпеки, покликаних якісно змінити нинішній стан у сфері безпеки,
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співвідношення сил у геополітичному просторі. Відтак, головним у стратегії
національної безпеки є спрямованість на нову якість відносин у сфері безпеки,
новий рівень безпекових відносин і нову якість безпеки взагалі. Аналізуючи
попередню редакцію Стратегії національної безпеки, цей дослідник абсолютно
правильно констатував її змістовну невідповідність назві [108]. Але нова
редакція Стратегії національної безпеки позбавлена багатьох недоліків
попередньої і цілком обґрунтовано може розглядатись як дієвий та
ефективний нормативно-правовий інструмент забезпечення національної
безпеки. Крім того, відповідно до Закону України «Про організацію
оборонного

планування»,

стратегія

національної

визначається як узгоджена за метою, завданнями,

безпеки

України

умовами і засобами

довгострокова комплексна програма практичних дій щодо забезпечення
захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від
зовнішніх і внутрішніх загроз. Стратегія національної безпеки України є
основою для комплексного планування діяльності органів державної влади у
сфері оборони і національної безпеки [214]. Таким чином, можна
стверджувати, що Стратегія національної безпеки в сучасних умовах є
документом, який за формою і змістом відповідає вимогам законодавства та,
передусім, Конституції, оскільки він не визначає основи національної безпеки,
а містить конкретні напрями реалізації державної політики в цій сфері.
Враховуючи викладене вище, документом, форма та зміст якого
найбільш повно відповідають завданню окреслення напрямів реформування
системи забезпечення ПТБ у сучасних умовах, є Концепція забезпечення
природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму.
На нашу думку, саме Концепція дає змогу не лише 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 також має бути відображено основні безпекогенні чинники
у сфері ПТБ у корелятивному зв’язку із загрозами національній безпеці
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загалом. Загальні положення концепції в перспективі має бути деталізовано
на рівні відповідних національних стратегій та програм з відображенням у
них кількісних та якісних параметрів, а також граничних рівнів значення
безпеки у природно-техногенній сфері.
Концепція повинна містити перелік основних національних інтересів у
сфері ПТБ та протидії техногенному тероризму, визначати їх місце в
загальній системі національних інтересів. Національні інтереси у сфері ПТБ
держави і суспільства мають бути взаємно узгоджені. Необхідно відобразити
також тенденції, загрози, небезпеки та виклики, які можуть негативно
вплинути на реалізацію національних інтересів у сфері ПТБ. Важливо
акцентувати на перспективних та потенційних загрозах, що дасть змогу
створити в Україні активну модель забезпечення ПТБ, засновану на
випереджальній реакції на зміну безпекового середовища. У цьому контексті
заслуговує на увагу теза О. Г. Брателя про те, що при формуванні комплексу
безпекогенних чинників національній безпеці доцільно послуговуватися
націобезпекознавчим

методом,

за

допомогою

якого

уможливлюється

встановлення корелятивного зв’язку між базовими поняттями загальної теорії
національної безпеки та прикладними теоріями, у межах яких повинні
досліджуватися певні теоретичні і практичні проблеми забезпечення
національної безпеки відповідно до конкретних сфер життєдіяльності.
Відтак, розглядаючи загрози національній безпеці у природно-техногенній
сфері, слід акцентувати увагу на нормативних загрозах, що визначені в
Законі України «Про основи національної безпеки», і ненормативних
загрозах, що не знайшли в ньому відображення [30, с. 36-41].
Отже, жодна концепція, у тому числі розроблена автором, не може
бути абсолютно вичерпним документом, який визначить повний спектр
небезпек та загроз, передбачить усі можливі альтернативні варіанти
розвитку безпекового середовища та перетворення системи забезпечення
ПТБ. Головним завданням Концепції є деталізація положень інших
стратегічних документів у сфері національної безпеки, визначення напрямів
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удосконалення механізму нормативно-правового забезпечення відносин у
сфері ПТБ та протидії техногенному тероризму, передусім шляхом
прийняття відповідних державних цільових програм.

Висновки до розділу 5
Доведено, що реформи в секторі безпеки і 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
вказує на той факт, що принципи, на яких побудована система ЦЗ, не повною
мірою відповідають викликам та загрозам, які постали перед нашою
державою. Відповідно, реальне впровадження європейських безпекових
стандартів у контексті євроатлантичної інтеграції України потребує низки
концептуальних і методологічних інновацій та комплексних інституційних й
структурних перетворень.
Актуалізація загроз воєнно-політичного й терористичного характеру
вимагає розбудови системи цивільного захисту, здатної вирішувати завдання
в умовах як мирного часу, так й особливого періоду. При цьому досвід ЄС і
НАТО вказує на поступову заміну реактивних моделей безпеки на активні, у
яких акцент робиться на прогнозуванні і 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 (Додаток Б).
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Ураховуючи іноземний досвід, запропоновано вжиття таких заходів:
запровадження

ризик-орієнтованого

підходу,

формування

системи

превентивних заходів та 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 та організації захисту населення і
територій від наслідків НС в умовах війни (досвід США, Швейцарії, Ізраїлю).
Констатується, що протидію техногенному та ядерному тероризму не
можна виключати з більш широкого контексту геополітичних процесів, а також
боротьби світової спільноти з тероризмом, контролем над озброєнням,
включаючи ядерну зброю та 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 Резолюції ООН № 1540, в контексті якої
зусилля країн-учасників мають бути зосереджені на питаннях врядування і
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 має бути
відображено в Законі України «Про основи національної безпеки» та Кодексі
цивільного захисту України.
Одним

з

дієвих

механізмів

протидії

техногенному

тероризму
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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 та
розширено перелік підстав для припинення операцій, які мають ознаки
фінансування розповсюдження зброї масового знищення або тероризму.
Визначено особливості зовнішнього та внутрішнього фінансового
контролю та аудиту у досліджуваній галузі діяльності. Наголошується на
взаємозв’язку між заходами антикорупційного характеру та розвитком
державного

фінансового

Удосконалення
ефективності

контролю

антикорупційного
державного

у

сфері

законодавства

фінансового

забезпечення
сприяє

контролю,

який

ПТБ.

підвищенню
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 та ДСНС з
метою

усунення

дублювання

функцій

і

скорочення

управлінського

персоналу. Зазначається, що особливості здійснення фінансового контролю
та 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 страховим компаніям. При цьому варто залишити
органам

контролю

у

сфері

ПТБ

повноваження

щодо

проведення

позапланових перевірок та передбачити обов’язковість виділення страховими
компаніями відсотка від доходу, одержаного за договорами страхування
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ризиків у сфері цивільного захисту, на розвиток матеріально-технічної бази
пожежно-рятувальної служби (досвід Польщі) та впровадження заходів щодо
забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Запропоновано відповідні
зміни до Кодексу цивільного захисту України (ст. 47, 57, 64-70), законів
України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про страхування» (ст. 2, 7),
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» (ст. 6).
Констатується, що чинне законодавство у сфері ПТБ 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 поширення 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

і

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 [228]. Обґрунтовується пропозиція щодо розробки та прийняття
Концепції

забезпечення

ПТБ

та

протидії

техногенному

тероризму,

пропонується її проект. На доцільність прийняття вказаної Концепції
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вказують і результати проведеного нами анкетування, відповідно до яких цю
пропозицію підтримує 73,4% від загальної кількості опитаних (Додаток Б).
Зазначається, 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 та принципів сектору безпеки країни, методології оцінки його стану і
відповідності сучасним загрозам. Узгодження потребують наявні стратегії,
концепції, доктрини, державні програми України з питань безпеки і оборони.
Окремі програмні документи в пріоритетних сферах національної безпеки
слід розробити з нуля з урахуванням принципової зміни характеру викликів
та загроз. Підкреслюється, що сама система та 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. 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 та протидії техногенному тероризму,
передусім шляхом прийняття відповідних державних цільових програм.
Підготовлено проект зазначеної Концепції (Додаток А).
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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

терористичного

ефективно

характеру.

Таке

реагувати
становище

на

загрози

спричинено

військоводекількома

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 фінансовоекономічні 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
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якісні

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 нормативноправових 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
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«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 природнотехногенну 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 природнотехногенної 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

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 нормативноправової 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
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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,
інформаційне

серед

яких

забезпечення

пріоритет

превентивних

неухильного

та

заходів

свідомого

безпеки;

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-
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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 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
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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 військовотерористичної 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 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
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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
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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

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 будьяких перетвореннях, при переході до нових умов) системи забезпечення ПТБ
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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
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
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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 ремонтновідбудовчих 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
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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 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 програмноцільових актах з питань ПТБ не лише кінцевих результатів реалізації
програми, а й відповідних проміжних індикативних показників, що дозволить

367

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 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
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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
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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 контентаналізу дозволяють стверджувати, що реальний економічний еквівалент
вартості життя 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
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фінансовий блок має бути відображено з урахуванням вимог програмноцільової 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 положення Концепції в перспективі необхідно деталізувати на рівні
відповідних національних стратегій і програм з відображенням у них
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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

372

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 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 фінансоворесурсним 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
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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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ДОДАТКИ
Додаток А
Концепція забезпечення природно-техногенної безпеки
та протидії техногенному тероризму
ПРОЕКТ
Преамбула
Забезпечення адекватного характеру загроз рівня техногенної та
природної безпеки виступає пріоритетним напрямом реалізації функції
держави щодо цивільного захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій. Існуюча протягом останніх років стала тенденція щодо зростання
ризиків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
внаслідок значного антропогенного впливу на навколишнє середовище,
зношення основних фондів та інших традиційних причин, набула
загрозливого характеру в умовах активізації зовнішньої військовотерористичної агресії проти нашої держави. Усі ці фактори зумовлюють
необхідність реформування єдиної державної системи цивільного захисту
населення і територій з урахуванням зміни характеру безпекового
середовища на основі досвіду країн ЄС та НАТО відповідно до сучасних
стандартів управління техногенною та природною безпекою. Водночас
пріоритетним завданням системи забезпечення природно-техногенної
безпеки та протидії техногенному тероризму має стати посилення
превентивної складової державної політики у сфері цивільного захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій. Тому нині, як ніколи,
потрібні нові підходи і нові шляхи до забезпечення природно-техногенної
безпеки та протидії техногенному тероризму. При цьому необхідно зважати
на те, що Україна має великий досвід протидії різноманітним небезпекам та
загрозам, який обов’язково має бути врахований та переосмислений, що
дасть змогу адаптувати його до сучасних умов.
1.

Необхідність прийняття Концепції

Незважаючи на застосування широкого спектру економічних, правових,
організаційних, технічних і науково-методологічних заходів та засобів,
відбувається постійне зростання розміру людських та матеріальних втрат у
сфері життєдіяльності людини, заподіюється безповоротна шкода довкіллю,
що змушує визнати недосконалість існуючої стратегії забезпечення сталого
розвитку сучасного суспільства. В умовах проведення антитерористичної
операції та «гібридної» війни загострюється загроза вчинення актів
технологічного (техногенного) тероризму. Існуюча в Україні модель
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організації цивільного захисту, створена у процесі реформування системи
цивільної оборони радянського зразку на основі європейської моделі
забезпечення захисту населення і територій від наслідків надзвичайних
ситуацій різної ґенези в межах колективних систем безпеки, виявилася не
здатною достатньо ефективно реагувати на загрози військовотерористичного характеру. Причин такого становища декілька. 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 та ігнорування загроз військово-терористичних
унаслідок неправильно обраних стратегічних пріоритетів політики у сфері
національної безпеки. По-третє, надзвичайно обмежені фінансово-економічні
можливості держави. По-четверте, збереження інертності сектору безпеки та
оборони, його нездатність до швидких реформ у контексті зміни безпекової
парадигми.
Враховуючи, що головні зусилля держави наразі зосереджено на
протидії загрозам військового характеру, можна очікувати, що без здійснення
необхідних заходів у найближчій перспективі за низкою показників
економіка країни буде не в змозі заповнювати втрати від НС природного та
техногенного характеру. Водночас ризики виникнення НС із надзвичайно
тяжкими наслідками зростають у геометричній прогресії. Об’єкти критичної
інфраструктури 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.
Таким чином, вирішення завдань забезпечення природно-техногенної
безпеки, протидії техногенному тероризму та реалізація функції цивільного
захисту перетворюються не лише на пріоритетне питання забезпечення
національної безпеки, а й виступають важливим аспектом науково-дослідної
політики держави.
Досягнення цілей безпеки пов’язане зі значними витратами усіх видів
ресурсів та вимагає комплексу взаємопов’язаних правових, економічних і
політичних заходів, які мають бути не лише науково обґрунтованими, а й
розрахованими на швидке та ефективне впровадження. Принцип
реалістичності безпекової політики вимагає орієнтації сектору безпеки і
оборони України на функціонування в умовах «прийнятного ризику».
Необхідність упровадження концептуальних засад забезпечення
природно-техногенної безпеки викликана зовнішніми і внутрішніми
чинниками, які справляють негативний вплив на безпеку життєдіяльності
українського суспільства. До них належать:
– глобальні кліматичні процеси та інтенсифікація впливу техногенної
діяльності людини на навколишнє природне середовище;
– надзвичайно висока концентрація небезпечних техногенних об’єктів
на території України, значна частина яких перебуває у зоні підвищеного
ризику в умовах триваючої «гібридної війни», що в будь-який час може
перетворитися на повномасштабну;
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– синергетичний характер ризиків і загроз у сфері природної, техногенно
та військової безпеки, що суттєво збільшує вірогідність виникнення аварій та
катастроф з кумулятивним ефектом;
– фактичне ігнорування загроз об’єктам критичної інфраструктури від
кібератак, у тому числі організованих спеціальними службами іноземних
держав;
– підвищення рівня ризику техногенних аварій і катастроф, обумовлених
критичним ступенем зношеності основних виробничих фондів у всіх галузях
національної економіки;
– послаблення державного контролю та неефективність механізмів
державного регулювання техногенної та природної безпеки;
– неадекватність державної превентивної політики у сфері забезпечення
техногенної та природної безпеки характеру реальних ризиків;
– неспроможність єдиної державної системи цивільного захисту
населення і територій в її теперішньому вигляді ефективно протистояти
сучасним комплексним загрозам, серед яких особлива роль належить
техногенному, у тому числі ядерному тероризму.
З метою оперативного реагування на зазначені виклики має відбутися
трансформація моделі захисту населення і територій від загроз природного та
техногенного характеру, що потребує реалізації такого напряму державної
політики, як управління техногенними і природними ризиками, модернізація
та реформування єдиної державної системи цивільного захисту, оптимізації
механізму інформаційного та ресурсного забезпечення відносин у сфері
забезпечення природно-техногенної безпеки.
2.

Мета та завдання Концепції

Метою розроблення Концепції є сприяння створенню законодавчих та
організаційних умов для підвищення ефективності і системного
вдосконалення механізму забезпечення природно-техногенної безпеки,
зменшення кількості та мінімізація негативних наслідків НС техногенного і
природного характеру в Україні.
Головними завданнями Концепції є:
– реалізація сучасної і більш досконалої моделі захисту населення і
територій від загроз техногенного та природного характеру, а також протидії
техногенному тероризму;
– досягнення в державі рівня техногенної та природної безпеки,
прийнятого в економічно розвинених країнах;
– сприяння розвитку недержавних суб’єктів забезпечення природнотехногенної безпеки та їх максимальне залучення до вирішення завдань у
сфері цивільного захисту;
– запровадження нової економічної моделі управління ризиками
надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру;
– формування активної моделі забезпечення природно-техногенної
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безпеки, орієнтованої не на загрози, від яких країна прагне захиститися, а на
інтереси (цілях), яких планується досягти у сфері безпеки;
– посилення
превентивного
характеру загальнодержавного
та
регіонального управління у сфері цивільного захисту і перехід його на якісно
вищий рівень.
Концепція розрахована на довгострокову перспективу та підлягає
корегуванню з урахуванням зміни безпекової ситуації.
3.

Основні принципи реалізації Концепції

Визнання людського життя пріоритетом у сфері безпеки. Полягає у
зміні моделі оцінки вартості людського життя при здійсненні розрахунків
програм і заходів у сфері безпеки. Зростання компенсаційних витрат
постраждалим має стимулювати інвестування коштів у превентивні заходи у
сфері природно-техногенної безпеки.
Принцип достатності та своєчасності. Передбачає оперативне
реагування суб’єктів забезпечення природно-техногенної безпеки на НС
природно-техногенного характеру, у тому числі на акти техногенного
тероризму із залученням сил та засобів, здатних забезпечити негайну
локалізацію ситуації та мінімізацію негативних наслідків;
Принцип адекватності. Заходи захисту національних інтересів у сфері
природно-техногенної безпеки повинні розроблятися та здійснюватися з
урахуванням характеру зовнішніх і внутрішніх загроз.
Принцип демократичного цивільного контролю за діяльністю суб’єктів
забезпечення природно-техногенної безпеки. При реалізації цього принципу
має бути акцентовано на контролі за використанням коштів у секторі безпеки
та оцінці отриманих результативних показників.
Принцип відповідності можливостей, рівня готовності, підготовки та
всебічного забезпечення сил цивільного захисту й цивільної оборони, у тому
числі військових формувань, потребам безпеки України та підвищення
взаємосумісності із силами цивільного захисту держав – членів НАТО і ЄС.
Крім того, з метою реалізації цього принципу слід забезпечити використання
в національних інтересах міждержавних систем та механізмів міжнародної
колективної безпеки.
Принцип взаємодії суб’єктів забезпечення природно-техногенної безпеки
та чіткого розмежування їх повноважень. Зміст цього принципу полягає в
чіткому законодавчому закріпленні меж відповідальності кожного суб’єкта
забезпечення природно-техногенної безпеки із мінімізацією дублювання
функцій.
Оцінка ризиків та управління ризиками. Управління ризиками стало
однією з головних технологій забезпечення техногенної і природної безпеки
в економічно розвинених країнах. Система забезпечення природнотехногенної безпеки має здійснювати поточну та перспективну оцінку
ризиків і забезпечувати адекватне реагування.
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Безумовна перевага раціональної та превентивної безпеки. Посилення
превентивного характеру управління техногенною та природною безпекою
України на основі управління ризиками виступає складовою нової моделі
забезпечення національної безпеки, заснованої на «випереджальній реакції»
на виклики та загрози.
Принцип прийнятності ризику. Полягає у визначенні й досягненні в
державі соціально, економічно, технічно і політично обґрунтованих
нормативних значень ризиків для населення, навколишнього природного
середовища та об’єктів інфраструктури.
Принцип мінімізації ризиків та втрат. Ризик НС необхідно знижувати
настільки, наскільки це можливо, домагатися досягнення оптимального
співвідношення між рівнем безпеки і розміром витрат на її забезпечення.
Принцип об’єктивної оцінки безпекового середовища. Полягає в тому,
що кожний суб’єкт управління ризиком несе відповідальність за його реальну
оцінку, самостійно вживає заходів з метою мінімізації ризиків та надає
відповідну інформацію як державним органам, так і представникам
громадськості.
Принцип інклюзивної безпеки. Інклюзія (від англ. іnclusion – включення)
у сфері природно-техногенної безпеки означає, що широкі верстви
суспільства повинні брати активну участь у процесі забезпечення безпеки та
протидії тероризму як шляхом розширення мережі добровільних пожежних
та рятувальних організацій, так і шляхом формування дієвих механізмів
виявлення й попередження НС шляхом залучення до цих процесів усього
суспільства.
4. Механізм забезпечення природно-техногенної безпеки й протидії
техногенному тероризму та напрями його оптимізації
Державне регулювання природно-техногенної безпеки повинно
забезпечувати утримання соціоприродної системи України в межах
нормативних параметрів, гарантувати прийнятний рівень безпеки населення і
територій.
Сектор забезпечення природно-техногенної безпеки України включає
профільні і загальні компетенції органів державної влади (державна
складова), що обʼєднані єдиними цілями, охоплені єдиною системою
стратегічного планування та кризового управління і виконують, відповідно
до Конституції України, завдання щодо цивільного захисту від усіх наявних і
потенційних викликів та загроз. Ці органи взаємодіють із недержавними
субʼєктами (як складовими інституцій громадянського суспільства), які
можуть залучатися до надання послуг у сферах цивільного захисту та
цивільної оборони.
До профільних органів державної влади у сфері природно-техногенної
безпеки та протидії техногенному тероризму належать ДСНС України, МО
України, МВС України, СБУ.
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В Україні протягом останнього десятиріччя відбувалося формування
системи цивільного захисту, яка ґрунтувалася на невійськових формуваннях,
що наблизило її до європейських моделей. Усі ці кроки спрямовано на
перетворення системи цивільної оборони, розрахованої на дії в умовах
надзвичайних ситуацій військового характеру, на систему захисту населення
і територій від загроз невійськового характеру. Але, враховуючи ситуацію,
що склалася в нашій державі у 2014–2015 рр., така система виявилася
неадекватною в умовах «гібридної війни» та зростання загрози виникнення
широкомасштабного військового конфлікту на сході України.
Зміна характеру безпекового середовища вимагає трансформації моделі
забезпечення цивільного захисту та цивільної оборони.
На відміну від цивільного захисту, цивільну оборону слід розглядати як
компонент (складник) національної оборони, який доповнює військовий
захист населення не тільки в галузі планування та організації матеріальних,
економічних, моральних чи фінансових ресурсів нації, які є необхідними для
ведення оборонних військових дій, а й у сфері залучення населення до
альтернативних форм захисту своєї країни через здійснення конкретних
гуманітарних заходів. Саме в цьому якраз і полягає важливість служби
цивільного захисту як форми активної громадянської оборони, яка
легітимізує себе через конституційний обов’язок захищати Батьківщину.
Фундаментальна відмінність між цивільною обороною і цивільним захистом
полягає також у тому, що цивільна оборона – це військова структура,
натомість цивільний захист – це цивільна структура, яка не має нічого
спільного з мілітарною.
В умовах зростання військово-теоретичної загрози в нашій державі
виникає нагальна потреба посилення уваги до питань забезпечення фізичної
ядерної безпеки та протидії техногенному тероризму. Крім того, з метою
підвищення ефективності системи цивільного захисту загалом доцільним
видається суттєве розширення повноважень єдиного координаційного
надвідомчого центру у сфері цивільного захисту (Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), що дозволить
забезпечити адекватне реагування сил цивільного захисту на загрози як
соціально-політичного, так і природно-техногенного, у тому числі ядерного,
характеру. Нагальною потребою є також нормативне закріплення питань
взаємодії підрозділів Державної служби з питань надзвичайних ситуацій та
Національної гвардії у сфері забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів.
З урахуванням європейського досвіду (Словаччина, Польща, Угорщина)
в Україні доцільним видається прийняття Закону України «Про критичну
інфраструктуру», в якому має бути чітко визначено об’єкти критичної
інфраструктури, державні органи, що відповідають за захист останніх,
основні 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 і систем життєзабезпечення),
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а також детальний плани заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій,
які загрожують таким об’єктами та у випадку вчинення актів техногенного
тероризму. Зважаючи на серйозність загрози, що нині 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.
Важливим чинником підвищення забезпечення природно-техногенної
безпеки має стати реформування підрозділів Національної гвардії України. У
сучасному вигляді Національна гвардія фактично виконує функції
внутрішніх військ, що є рудиментом радянської системи. Крім того, в умовах
перетворення МВС на цивільне відомство, збереження у його складі частин
Національної гвардії України, які мають важке озброєння і виконують
завдання переважно військового характеру, видається недоцільним. У цьому
контексті зразком має стати досвід США, де Національна гвардія США
(англ. National Guard of the United States) функціонує як військовий і
правоохоронний інститут виконавчої влади Сполучених Штатів, що виконує
завдання із забезпечення національної безпеки США у складі Збройних сил
Сполучених Штатів. Вона існує в кожному штаті і території США і має
подвійне підпорядкування: штату і федеральне. Національна гвардія є в
кожному штаті, а її формування підпорядковуються президенту США і
губернаторам штатів. На території штату підрозділами Національної гвардії в
частині, що стосується планування бойової підготовки, набору добровольців,
просування по службі та інших адміністративних питань, керують генералад’ютант, який фактично є начальником штабу при губернаторові, а також
командири з’єднань і частин Національної гвардії. Однак за рішенням
Президента
формування
Національної
гвардії
можуть
перепідпорядковуватися МО і використовуватися в інтересах об’єднаного
командування збройних сил. Чисельність підрозділів Національної гвардії
для кожного штату встановлюється федеральним і місцевим законодавством
пропорційно чисельності населення. Фінансування утримання цих
формувань здійснюється за двома лініями: за рахунок федерального бюджету
(90%) і за рахунок коштів штатів (10%).
Національна гвардія США являє собою так званий організований резерв
Збройних сил США (неорганізований (індивідуальний) резерв складається з
осіб, які мають достатню військову виучку та нещодавно закінчили службу у
військах і не потребують додаткової підготовки). Національна гвардія може
бути активована в НС губернатором штату для виконання різних завдань
усередині країни (ліквідація наслідків стихійних лих, підтримання
правопорядку в разі масових заворушень тощо), виконуючи в таких випадках
приблизно ті ж функції, що і внутрішні війська. Також за рішенням
президента США можуть бути використані для підтримання Армії і ВПС
США, у тому числі за межами США. Служба в Національній гвардії
добровільна і поєднується з роботою за основним фахом. Саме американська
модель організації Національної гвардії, заснована на її підпорядкуванні МО

420

(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 й цивільного
захисту, а також реалізація правоохоронних функцій спільно з підрозділами
МВС України (передусім з поліцією).
Потребує реформування діяльність Державної служби надзвичайних
ситуацій. Частину служби, орієнтовану на вирішення завдань цивільного
захисту щодо загроз невійськового характеру, має бути залишено в
підпорядкуванні МВС Україна, водночас як у структурі МО України має
бути відновлено війська цивільної оборони, орієнтовані на протидію загрозам
військового характеру. Зокрема, саме у складі повинні розвиватися служби,
які відповідають за розмінування в умовах АТО та військових конфліктів.
Крім того, має бути створено підрозділи зі спостереження та управлінням
техногенними катастрофами (радіологічними, бактеріологічними чи
хімічними), які повинні діяти узгоджено з іншими міністерствами, такими як
Міністерство охорони здоров’я. Мають бути розроблені спеціальні спільні
плани (МВС, МО, ДСНС, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
інфраструктури, Міністерство фінансів) порятунку з урегульованими
практичними
аспектами
управління
роботою
лікарень
у
разі
великої катастрофи, протидії радіологічним, хімічним, ядерним НС,
забруднення, актам техногенного тероризму, управління запасами і
ресурсами тощо.
В основу системи публічного управління техногенною та природною
безпекою і, відповідно, управління техногенними і природними ризиками має
бути покладено економічні механізми. В Україні необхідно удосконалити
існуючі і ввести в дію всі ті інші економічні регулятори, які знайшли
застосування у світовій практиці, а саме податки, штрафи за шкідливі і
небезпечні технології, санкції (відшкодування збитків, компенсація),
страхування, фонди, пільги, випуск спеціальних «ризикових» боргових
цінних паперів, фінансові та матеріальні резерви, залучення приватних
інвестицій до сфери природно-техногенної безпеки. Визначальним
елементом у системі економічних механізмів має стати зміна підходів до
оцінки вартості людського життя на основі застосування європейської
системи розрахунку (не менш 1 млн. євро) та постійного збільшення цього
показника. Комплекс економічних механізмів регулювання має забезпечити
оптимальний баланс економічних витрат і рівня техногенної та природної
безпеки в умовах обмежених ресурсів у державі. Метою економічного
регулювання є акумулювання і реалізація превентивних за своїм характером
витрат, які має бути спрямовано на зниження техногенних і природних
ризиків для населення, територій, соціальних, техногенних і природних
об’єктів.
Розрахунок величини еколого-економічних збитків від НС природнотехногенного характеру має охоплювати три основні складові: реальні
втрати, вартість недовиробленої продукції і компенсаційні виплати.
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5. Забезпечення інформаційної безпеки при надзвичайних ситуаціях
природно-техногенного характеру та у сфері протидії техногенному
тероризму
Загрози інформаційній безпеці повинні розглядатися в органічному
зв’язку з питанням захисту об’єктів критичної інфраструктури. Загрозами
кібербезпеці й безпеці інформаційних ресурсів є уразливість об’єктів
критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів до кібератак.
Найважливішим фактором забезпечення інформаційної безпеки при НС
природно-техногенного характеру та у сфері протидії техногенному
тероризму є функціонування ефективної системи зв’язку та оповіщення.
Існуюча система централізованого оповіщення не враховує змін суспільних
відносин, насамперед тих, що відбулися за період становлення та розвитку
України як незалежної держави, зокрема:
– зміни у структурі центральних та місцевих органів виконавчої влади;
– перебудова системи цивільного захисту та прийняття нових
законодавчих і нормативно-правових актів у цій сфері;
– суттєві зміни в структурі сил реагування на НС та їх правовому
статусі;
– зміни економічно-правових відносин між суб’єктами, задіяними для
забезпечення оповіщення (зміни форм власності, утворення нових тощо);
– відпрацьованість встановлених термінів експлуатації технічними
засобами оповіщення, що використовуються в діючій системі
централізованого оповіщення, унаслідок чого постійно збільшується
кількість технічних несправностей;
– моральна застарілість технології оброблення і передачі інформації, що
використовуються в діючих системах централізованого оповіщення;
– унеможливлення використання на окремих ділянках застарілих зразків
апаратури оповіщення, що працює за аналоговим принципом, у зв’язку з
упровадженням сучасних цифрових телекомунікаційних систем і систем
комутації;
– зменшення кількості радіоприймачів, а отже, зменшення кількості
населення, яке отримує повідомлення про загрозу або виникнення НС
унаслідок застарілості мережі національного проводового радіомовлення;
– невідповідність
технічних
характеристик
апаратури,
що
використовується для оповіщення населення, технічним характеристикам
сучасних побутових електронних пристроїв приймання аудіовізуальної
інформації, які використовує більшість населення, що не дозволяє їх
використання в системі оповіщення;
– неінтегрованість автоматизованих систем раннього виявлення загрози
виникнення НС та оповіщення населення в разі їх виникнення, якими
сьогодні обладнуються об’єкти підвищеної небезпеки, зі спеціальними,
локальними та об’єктовими системами оповіщення, оскільки побудовані на
принципово нових технологіях.
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Таким чином, нині система централізованого оповіщення неспроможна
забезпечити виконання покладених на неї завдань у повному обсязі та
потребує розвитку і технічної модернізації з урахуванням сучасних
технологій, змін у суспільстві, що відбулися за період становлення і розвитку
України як незалежної держави.
До основних напрямів подальшого розвитку цивільного захисту
належать також удосконалення системи оповіщення шляхом підтримання в
постійній готовності системи централізованого оповіщення населення і
нарощування мереж локальних систем оповіщення, модернізація системи
оповіщення на базі широкого впровадження оптико-волоконної техніки,
цифрових технологій можливостей мобільного зв’язку та супутникових
систем передачі інформації, у тому числі з автономним енергозабезпеченням,
розвиток загальної комплексної системи інформування й оповіщення
населення в місцях масового перебування.
Вищезазначений аналіз стану існуючої системи централізованого
оповіщення в Україні та практичного досвіду інших країн світу свідчить про
актуальність проблеми і нагальну необхідність її розв’язання.
Нагальною потребою сьогодення є розроблення та прийняття нового
Положення про організацію зв’язку у сфері цивільного захисту й оповіщення
про загрозу або виникнення НС. У цьому нормативно-правому акті має бути
визначено перелік та компетенцію суб’єктів, які здійснюють та забезпечують
оповіщення; алгоритм дій таких суб’єктів та алгоритм підготовки і прийняття
рішення на оповіщення про загрозу або виникнення НС; передбачено
конкретні норми, присвячені детальному регулюванню відносин
розмежування відповідальності за організацію і проведення оповіщення між
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, керівниками об’єктів, що створюють спеціальні, локальні та
об’єктові системи оповіщення. Крім того, Положення повинно визначати
процедури та механізми обов’язкового залучення державних, комерційних
телерадіокомпаній, а також провайдерів, операторів, власників Internetмереж, мереж мобільного зв’язку для здійснення оповіщення населення про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на безоплатній основі.
Іншим важливим фактором інформаційної безпеки при НС природнотехногенного характеру та в умовах зростання терористичної загрози,
обумовленим фактичним веденням проти нашої держави «гібридної війни», є
інформаційно-психологічний захист населення.
Формування адекватних думок і настроїв, передусім в екстремальних
умовах – складний і важкий процес. Знизити негативний вплив НС на
громадську думку можуть тільки добре організовані, у тому числі з
випередженням інформування і швидкі, чіткі та грамотні дії як місцевих
керівників, так і сил ДСНС. Важливо уникати вакууму в інформаційному
полі, взяти інформаційну ініціативу на себе. В іншому випадку, і це
характерно як для регіонального, так і для загальнодержавного рівня,
починають працювати домисли, розпалені емоціями фантазії і процес
управління
інформаційним
середовищем
значно
ускладнюється.
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Інформаційне забезпечення НС необхідно готувати завчасно і на регулярній
основі.
Отже, доцільно поліпшити навчання населення діям при техногенних і
природних катастрофах. Неоціненний внесок у підготовку громадян до дій в
умовах НС можуть і повинні зробити місцеві та регіональні ЗМІ. У масовій
пресі, на радіо і телебаченні корисно в ігровій формі моделювати різні НС та
правильні дії людей, що потрапили в тяжку природну або соціальну стихію.
Усі коментарі фахівців повинні мати чіткий, ясний та однозначний характер.
6. Міжнародне співробітництво
Міжнародний та вітчизняний досвід останніх років свідчить про те, що
окремі держави не здатні ефективно протистояти певним масштабним НС
техногенного і природного характеру та новим видам загроз. Особливого
значення набувають питання міжнародного співробітництва у сфері протидії
тероризму, у тому числі техногенному.
Причинами, які обумовлюють доцільність інтеграції України до
міжнародних механізмів взаємодії у сфері забезпечення природнотехногенної безпеки та цивільного захисту, є такі:
глобальний характер окремих НС техногенного і природного характеру
та можливість транскордонного розповсюдження їх наслідків;
міжнародні зобов’язання України щодо запобігання великим
техногенним та природним катастрофам, а також інформування,
нейтралізації і надання допомоги в разі їх виникнення;
неможливість вирішення окремих завдань у сфері природно-техногенної
безпеки та протидії техногенному тероризму, використовуючи виключно
національні ресурси.
В умовах ускладнення безпекової обстановки інтереси національної
безпеки України зумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО і ЄС, у
тому числі у сфері цивільного захисту.
Активізація євроатлантичної інтеграції України, у тому числі шляхом
глибокого реформування сектору безпеки держави відповідно до
європейських стандартів, належить до найважливіших пріоритетів як
зовнішньої, так і внутрішньої політики.
Враховуючи, що Україна є Стороною багатьох міжнародних угод і
конвенцій, що стосуються забезпечення природно-техногенної безпеки та на
виконання Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та ЄС,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами
– з іншої, має бути активізована робота щодо адаптації вітчизняного
законодавства у сфері природно-техногенної безпеки до стандартів ЄС.
Необхідність приєднання України до інших міжнародних угод і конвенцій у
сфері цивільного захисту має визначатися з урахуванням національних
інтересів та за умов суттєвого зниження ризиків для нашої країни, яке
гарантує відповідне міжнародне співробітництво.
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Особливої
актуальності
набувають
питання
економічного
співробітництва у сфері природно-техногенної безпеки, зокрема за рахунок
залучення
фінансових
ресурсів
за
міжнародними
програмами
співробітництва України з державами і міжнародними організаціями (ООН,
ЄС, НАТО тощо) до проблем технічного переоснащення державних
аварійно-рятувальних підрозділів, залучення цільових грантів міжнародних
фінансових організацій, участі вітчизняних аварійно-рятувальних підрозділів
у роботі міжнародних груп швидкого реагування на НС природнотехногенного характеру.
7. Основні напрями державної політики у сфері забезпечення
природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму й
очікувані результати реалізації концепції
Забезпечення прийнятного рівня природно-техногенної безпеки є
пріоритетним завданням державної політики України, основою забезпечення
гарантованого рівня безпеки громадянина, суспільства, держави. Головними
напрямами державної політики з питань управління ризиками є такі:
– формування нормативно-правової бази з техногенної та природної
безпеки, цивільної оборони та цивільного захисту на основі єдиних
принципів управління у сфері безпеки та гармонізація її з вимогами ЄС та
НАТО;
– запровадження ризик-орієнтованої активної (превентивної) моделі
забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії техногенному
тероризму;
– оптимізація системи моніторингу об’єктів критичної інфраструктури з
метою формування актуальної інформаційної бази для оцінки ризиків
надзвичайних ситуацій;
– здійснення управління у сфері природно-техногенної безпеки та
протидії техногенному тероризму на основі програмно-цільової методології
шляхом розроблення та реалізації відповідних довгострокових і
середньострокових державних та регіональних програм у сфері цивільного
захисту та цивільної оборони та відповідних бюджетних програм;
– міжнародне співробітництво України з питань забезпечення природнотехногенної безпеки та протидії ядерному й іншому техногенному
тероризму;
– удосконалення системи підготовки фахівців у галузі безпеки з
урахуванням стандартів ЄС та НАТО;
– упровадження системи демократичного цивільного контролю за
діяльністю суб’єктів забезпечення природно-техногенної безпеки;
– прискорення реформування сектору безпеки з метою забезпечення
його максимальної ефективності та здатності давати адекватну відповідь
реальним і потенційним загрозам у сфері природно-техногенної безпеки;
– паралельний розвиток систем цивільної оборони й територіальної

425

оборони;
– законодавче закріплення норми-припису щодо достатності та повноти
фінансування заходів у сфері природно-техногенної безпеки з імперативним
закріпленням мінімальних обсягів фінансування на довгострокову і
середньострокову перспективу.
Реалізація
Концепції
сприятиме
підвищенню
ефективності
адміністративно-правового та фінансово-правового регулювання відносин у
сфері національної безпеки, оптимізації механізму забезпечення природнотехногенної безпеки та протидії техногенному тероризму, вдосконаленню
діяльності органів єдиної системи цивільного захисту й механізму
економічного управління ризиками НС.

426

Додаток Б
Анкета
для проведення опитування фахівців сектору безпеки та оборони
«Визначення пріоритетних напрямів удосконалення організаційноправового механізму забезпечення природно-техногенної безпеки та
протидії техногенному тероризму»
Кількість опитаних учасників анкетування: 740 осіб – фахівців у
сфері
природно-техногенної
безпеки
та
цивільного
захисту
(співробітників та службовців ДСНС України, Міністерства оборони
України, Державної пенітенціарної служби України, МВС України,
РНБО).
Період проведення анкетування: з 01 грудня 2014 року по 15 жовтня
2015 року.
Вельмишановний колего!
Звертаємося до Вас з пропозицією відповісти на низку запитань, які
стосуються актуальних питань організаційно-правового забезпечення
природно-техногенної безпеки в Україні. Від Вашого особистого терпіння,
сумлінності та щирості залежатиме якість усього опитування та розроблених
пропозицій. Запитання стосуються різних напрямків проблематики
функціонування сектору безпеки та оборони, забезпечення природнотехногенної безпеки та протидії техногенному тероризму з урахуванням
принципової зміни безпекового середовища в умовах проведення
антитерористичної операції.
Анкета є анонімною. Результати буде використано лише в
узагальненому вигляді з науково-практичною метою.
Номер
з/п
1.
Ваш вік:
а) до 25 років
б) 26–35
в) 36–45
г) 46–60
2.

Питання

Стаж роботи (служби) у секторі безпеки та оборони
а) до 5 років

Результати,
%
10,5
41
30
18,5
12,6
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б) від 5 до 10 років
в) від 11 до 20 років
г) від 20 до 25 років
д) понад 25 років

15
43,8
18,9
9,7

3.

У чому полягають Ваші службові обов’язки у сфері
безпеки і оборони?
а) реалізація завдань цивільного захисту у складі 57,6
відповідної функціональної підсистеми
б) реалізація
завдань
цивільного
захисту, 29,2
забезпечення природно-техногенної безпеки є
основною функцією організації, в якій я працюю
(служу)
в) здійснюю науково-дослідну та аналітичну роботу 13,2
у сфері безпеки

4.

Як Ви оцінюєте рівень ефективності діяльності
Вашого підрозділу (служби)?
а) позитивно
28,9
б) переважно задовільно
45,3
в) незадовільно
24,4
г) важко відповісти
1,4

5.

Чи
вважаєте
Ви
доцільним
розширення
повноважень РНБО України у сфері забезпечення
природно-техногенної безпеки ?
а) так
50,5
б) ні
49,5

6.

Чи
підтримуєте
Ви
пропозицію
щодо
запровадження
подвійного
підпорядкування
Національної гвардії Міністерству оборони України
та місцевим органам влади (на період ліквідації
наслідків НС природно-техногенного характеру)?
а) так
53,9
б) ні
46,1

7.

Чи підтримуєте Ви пропозицію щодо розробки та
прийняття Закону України «Про критичну
інфраструктуру»?
а) так
84,2
б) ні
15,8

8.

Шляхом застосування яких заходів, на Вашу думку,
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може бути підвищення ефективності забезпечення
природно-техногенної
безпеки
та
протидії
техногенному тероризму?
а) збільшення штатної чисельності ДСНС та інших
органів сектору безпеки та оборони
б) збільшення бюджетних асигнувань на потреби
сектору безпеки та оборони
в) оптимізація структури системи цивільного
захисту з урахуванням стандартів НАТО та ЄС
г) інше

17,8
33,7
46
2,5

9.

Чи
підтримуєте
Ви
пропозицію
щодо
запровадження
довгострокового
стратегічного
планування у сфері природно-техногенної безпеки
із
застосуванням
імперативних
показників
фінансово-ресурсного забезпечення відповідних
заходів?
а) так
84,9
б) ні
15,1

10.

Чи вважаєте Ви доцільним збільшення кількості
державних цільових програм у сфері природнотехногенної безпеки та протидії техногенному
тероризму?
а) так
61,6
б) ні
38,4

11.

Чи підтримуєте Ви пропозицію щодо деталізації
результативних показників державних цільових та
бюджетних програм у сфері природно-техногенної
безпеки?
а) так
76,8
а) ні
23,2

12.

Чи вважаєте Ви достатнім рівень фінансового,
кадрового, матеріально-ресурсного та науковоаналітичного забезпечення заходів у сфері
природно-техногенної
безпеки
та
протидії
техногенному тероризму?
а) достатній рівень
5,7
б) частково забезпечується
28,8
в) забезпечується недостатньо
65,5

13.

Чи

реалізується

вимога

щодо

пріоритету

429

превентивних заходів у процесі реалізації державної
політики
забезпечення
природно-техногенної
безпеки?
а) так
7,6
б) ні
92,4
14.

Чи
вважаєте
Ви
доцільним
розширення
повноважень ДСНС у сфері протидії техногенному
тероризму?
а) так
50,8
б) ні
49,2

15.

Чи вважаєте Ви доцільним відновлення діяльності
щодо забезпечення цивільної оборони, тобто
діяльності, спрямованої на захист населення і
територій від загроз військового характеру та
проведення відповідної мобілізаційної роботи з
метою забезпечення реалізації функції захисту
населення і територій в умовах військової агресії?
а) так
57,2
б) ні
42,2

16.

Чи підтримуєте Ви формування в Україні активної
моделі забезпечення природно-техногенної безпеки,
заснованої на ризик-орієнтованому підході?
а) так
90,6
б) ні
9,4

17.

Яким, на Вашу думку, має бути економічний
еквівалент вартості життя людини для розрахунку
розміру відшкодування у разі НС природнотехногенного характеру?
а) до 50 тис. грн.
б) від 50 тис. до 150 тис. грн.
в) від 150 тис. грн. до 1 млн. грн.
г) від 1 млн. грн. до 10 млн. грн.
д) понад 10 млн. грн.

18.

1,6
18,1
21,4
32,3
26,6

Чи вважаєте Ви доцільним розширення практики
залучення підрозділів Національної гвардії до
вирішення завдань у сфері забезпечення природнотехногенної безпеки та протидії техногенному
тероризму?
а) так
53,5
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б) ні
в) НГУ не повинна виконувати завдання у цій сфері

31,2
15,3

19.

Чи вважаєте Ви доцільним в умовах проведення
Антитерористичної операції передачі окремих
функцій у сфері захисту населення і територій від
наслідків НС Міністерству оборони України?
а) так
61,6
б) ні
8,5
в) вважаю доцільним передачу лише окремих 29,9
функцій, пов’язаних із протидією загрозам
військового характеру

20.

Який орган державної влади має нести
відповідальність за стан забезпечення природнотехногенної безпеки та протидії техногенному
тероризму?
а) Президент України
б) ДСНС
в) Кабінет Міністрів України
г) РНБО України
д) Міністерство внутрішніх справ України
д) Міністерство оборони України
е) Служба безпеки України
є) усі вищезазначені суб’єкти

21.

Які напрямки удосконалення законодавства у сфері
природно-техногенної
безпеки
Ви
вважаєте
пріоритетними?
а) прийняття нової редакції Закону України
«Про основи національної безпеки»
б) розробка і прийняття Закону України
«Про стратегічне планування»
в) розробка і прийняття Закону України
«Про основи протидії терористичній діяльності»
г) Прийняття Концепції забезпечення природнотехногенної безпеки та протидії техногенному
тероризму
д) розробка і прийняття Закону України
«Про критичну інфраструктуру»

3
29
19,8
10,7
26,8
9
0,3
1,4

32,3
76,9
57
73,4
69,2
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АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
результатів соціологічного опитування фахівців сектору безпеки та оборони
«Визначення пріоритетних напрямів удосконалення організаційно-правового
механізму забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії
техногенному тероризму»
Кількість опитаних учасників анкетування: 740 осіб – фахівців у сфері
забезпечення природно-техногенної безпеки та цивільного захисту
(212 працівників та службовців ДСНС України, 114 працівників Міністерства
оборони України, 98 працівників Державної пенітенціарної служби України,
304 працівника МВС України, 12 службовців РНБО).
Період проведення анкетування: з 01 грудня 2014 р. по 15 жовтня
2015 р.
Мета проведення опитування: встановлення рівня володіння
інформацією про особливості функціонування організаційно-правового
механізму забезпечення природно-техногенної безпеки особами, які
працюють у секторі безпеки та оборони; виявлення головних практичних
недоліків в організації забезпечення ПТБ та оптимальних шляхів їх усунення,
аналіз напрямів раціоналізації механізму протидії загрозам природнотехногенного та комплексного характеру, у тому числі в умовах зростання
військово-терористичної загрози.
Термін проведення опитування: протягом 2014-2015 років.
Метод проведення опитування: опитування проводилось методом
анкетування.
РЕЗУЛЬТАТИ
Під час підготовки дослідження з метою визначення головних напрямів
організаційно-правового забезпечення підвищення ефективності системи
природно-техногенної безпеки було опитано 740 осіб, які працюють у секторі
безпеки та оборони (212 працівників та службовців ДСНС України, 114
працівників Міністерства оборони України, 98 працівників Державної
пенітенціарної служби України, 304 працівника МВС України, 12 службовців
РНБО):
1. Під час проведення анкетування вік опитаних респондентів
розподілився таким чином: до 25 років – 10,5% (78), 26-35 років – 41% (304),
36-45 років – 30% (224), 46-60 років – 18,5% (134).
2. Стаж роботи у секторі безпеки та оборони опитаних респондентів
розподілився таким чином: до 5 років – 12,6% (93); від 5 до 10 років – 15%
(112), від 11 до 20 років – 43,8% (324), від 20 до 25 років – 18,9% (140), понад 25
років – 9,7% (71).
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3. Переважна більшість опитаних (426 осіб – 57,6%) зазначила, що
відповідно до посадових обов’язків здійснюють реалізацію завдань
цивільного захисту у складі відповідної функціональної підсистеми
реалізація завдань цивільного захисту; забезпечення природно-техногенної
безпеки є основною функцією організації, в якій я працюю (служу) – 216
(29,2%); 98 осіб (13,2%) здійснюють науково-дослідну та аналітичну роботу
у сфері безпеки.
4. Позитивно оцінюють ефективність підрозділу, у якому вони працюють,
214 осіб (28,9%) з числа респондентів, 335 (45,3%) вважають рівень
ефективності переважно задовільним, 181 осіб (24,4 %) – незадовільним. При
цьому 10 осіб з числа опитаних (1,4%) не змогли оцінити рівень ефективності
роботи свого підрозділу.
5. Доцільним розширення повноважень РНБО України у сфері
забезпечення природно-техногенної безпеки вважають 374 особи (50,5%) з
числа опитаних, не підтримують цю пропозицію 366 осіб (49,5%).
6. З числа опитаних 399 осіб (53,9%) підтримують пропозицію щодо
запровадження
подвійного
підпорядкування
Національної
гвардії
Міністерству оборони України та місцевим органам влади (на період
ліквідації наслідків НС природно-техногенного характеру). Проти цієї
пропозиції висловилися 341 особи (46,1%).
7. З числа опитаних 623 особи (84,2%) підтримують пропозицію щодо
розробки та прийняття Закону України «Про критичну інфраструктуру», не
підтримують – 117 осіб (15,8%).
8. Позиції респондентів щодо заходів, які можуть сприяти підвищенню
ефективності забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії
техногенному тероризму, розподілилися таким чином: за рахунок збільшення
штатної чисельності ДСНС та інших органів сектору безпеки та оборони –
132 особи (17,8%), за рахунок збільшення бюджетних асигнувань на потреби
сектору безпеки та оборони – 249 осіб (33,7%), за рахунок оптимізації
структури системи цивільного захисту з урахуванням стандартів НАТО та
ЄС – 341 особа (46%), інші варіанти пропонують 18 осіб (2,5%).
9. Пропозицію щодо запровадження довгострокового стратегічного
планування у сфері природно-техногенної безпеки із застосуванням
імперативних показників фінансово-ресурсного забезпечення відповідних
заходів підтримують 628 осіб (84,9%), не підтримують – 112 осіб (15,1%).
10. Доцільним збільшення кількості державних цільових програм у сфері
природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму
вважають 456 осіб (61,6%), 284 особи (38,4%) не підтримують цю
пропозицію.
11. Пропозицію щодо деталізації результативних показників державних
цільових та бюджетних програм у сфері природно-техногенної безпеки
підтримують 568 осіб (76,8%), не підтримують – 172 особи (23,2%).
12. Достатнім рівень фінансового, кадрового, матеріально-ресурсного та
науково-аналітичного забезпечення заходів у сфері природно-техногенної
безпеки та протидії техногенному тероризму вважають 42 особи (5,7%), 213
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осіб (28,8%) вважають, що він частково забезпечується, і 485 осіб (65,5%)
вважають, що рівень забезпечення є недостатнім.
13. З числа опитаних 56 осіб (7,6%) вважають, що вимога щодо
пріоритету превентивних заходів у процесі реалізації державної політики
забезпечення природно-техногенної безпеки реалізується; 684 особи (92,4%)
– не реалізується.
14. Майже 50,8% (376 осіб) вважає, що в сучасних умовах доцільним є
розширення повноважень ДСНС у сфері протидії техногенному тероризму,
364 особи (49,2%) вважають такий крок непотрібним.
15. Відновлення діяльності щодо забезпечення цивільної оборони, тобто
діяльності, спрямованої на захист населення і територій від загроз
військового характеру та проведення відповідної мобілізаційної роботи з
метою забезпечення реалізації функції захисту населення і територій в
умовах військової агресії, підтримує 423 особи (57,2%), 317 (42,2%) – не
підтримує.
16. Майже 90,6% (671 особа) опитаних вважає нагальним завданням
формування в Україні активної моделі забезпечення природно-техногенної
безпеки, заснованої на ризик-орієнтованому підході; не бачать у цьому сенсу
лише 69 осіб (9,4%).
17. Щодо оцінки економічного еквіваленту вартості життя людини для
розрахунку розміру відшкодування у разі НС природно-техногенного
характеру позиції респондентів розподілилися таким чином: до 50 тис. грн. –
такий розмір відшкодування вважають достатнім 12 осіб (1,6%), від 50 тис.
до 150 тис. грн. – 134 особи (18,1%), від 150 тис. грн. до 1 млн. грн. – 158 осіб
(21,4%), від 1 млн. грн. до 10 млн. грн. – 239 осіб (32,3%), понад 10 млн. грн.
– 197 осіб (26,6%).
18. Доцільним розширення практики залучення підрозділів Національної
гвардії до вирішення завдань у сфері забезпечення природно-техногенної
безпеки та протидії техногенному тероризму вважають 396 осіб (53,5%), 231
особа (31,2%) вважає достатнім існуючий рівень взаємодії, 113 осіб (15,3 %)
вважають, що НГУ не повинна виконувати завдання у сфері ПТБ.
19. Майже 456 осіб (61,6%) підтримують пропозицію щодо передачі
окремих функцій у сфері захисту населення і територій від наслідків НС в
умовах проведення Антитерористичної операції Міністерству оборони
України, 63 особи (8,5%) виступають проти, 221 особа (29,9%) вважає
доцільним передачу лише окремих функцій, пов’язаних із протидією
загрозам військового характеру.
20. На питання «Який орган державної влади має нести відповідальність
за стан забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії
техногенному тероризму?» відповіді розподілилися таким чином: 22 осіб
(3%) вважають, що це питання відповідальності Президента України, ДСНС
– 215 осіб (29%), Кабінету Міністрів України – 147 осіб (19,8 %), РНБО
України – 79 осіб (10,7%), Міністерства внутрішніх справ України – 198 осіб
(26,8%), Міністерства оборони України – 67 осіб (9%), Служби безпеки
України – 2 особи (0,3%), усіх вищезазначених суб’єктів – 10 осіб (1,4%).
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21. На пропозицію висловити своє бачення щодо напрямків
удосконалення законодавства у сфері природно-техногенної безпеки були
отримані такі відповіді: прийняття нової редакції Закону України «Про
основи національної безпеки» підтримують осіб 239 осіб (32,3%); розробку і
прийняття Закону України «Про стратегічне планування» підтримує 569 осіб
(76,9%); розробку і прийняття Закону України «Про основи протидії
терористичній діяльності» підтримують 422 особи (57%), прийняття
Концепції забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії
техногенному тероризму підтримують 543 особи (73,4% від загальної
кількості опитаних), розробку і прийняття Закону України «Про критичну
інфраструктуру» підтримують 512 осіб (69,2%).
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Додаток В
Статистичні дані НС техногенного характеру
за період з 2000 по 2015 роки
Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні
за 2015 рік
(Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-taprirodnoyi-bezpeki-v--Ukrayini-za-2015-rik.html)
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Статистичні дані НС природного характеру (за період з 2006 по 2015
роки)

Природного
характеру

Сума видів НС

Геофізичні НС
Геологічні НС
Метеорологічні
НС
Гідрологічні
морські НС

1
23
21

Гідрологічні
НС
поверхневих
вод

5

НС, пов'язані з
пожежами в
природних
екологічних
системах
Медикобіологічні НС

9

16
37

8
22

3

7
28

13
34

1

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Рік виникнення
2006

НС, які сталися
Клас НС
Види НС

3
11

1
20

2
12

2
2

9

1

2

1

1

1

1

1

1

3

3

2

30

28

20

5

4

15

2

6

13

77

66

67

58

53

56

36

38

42

59

136

152

126

117

108

77

74

56

59

77
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Статистичні дані НС техногенного характеру (за період з 2006 по 2015
роки)
______________________________________________________________________________
НС, які сталися
Рік виникнення
Клас НС
Види НС
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Техногенного НС унаслідок аварій чи
48
48
41
25
36
37
26
20
19
14
характеру катастроф на транспорті
(за винятком пожеж і
вибухів)
94

НС унаслідок пожеж,
вибухів
НС унаслідок аварій з
викиданням (загрозою
викидання) НХР,
корисних копалин на
інших об'єктах (окрім
аварій на транспорті)

92

81

62

53

2

3

1

1

9

7

10

8

2

66

61

45

1

1

2

7

1

47

40

1

НС унаслідок наявності
у навколишньому
середовищі шкідливих
(забруднювальних) і
радіоактивних речовин
понад ГДК
НС унаслідок аварій з
викиданням (загрозою
викидання) РР (крім
аварій на транспорті)
НС унаслідок раптового
руйнування будівель і
споруд
НС унаслідок аварій в
електроенергетичних
системах
НС унаслідок аварій у
системах
життєзабезпечення
НС унаслідок аварії
систем
телекомунікацій
НС унаслідок аварій на
очисних спорудах

1

14

16

7

14

17

11

11

7

12

11

11

5

8

5

4

1

32

20

22

17

19

13

9

2

1
1

НС унаслідок аварій у
системах
нафтогазового
промислового
комплексу
Сума видів
НС

213

199

173

133

4

2

4

5

1

135

134

120

1

75

74

63
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Додаток Д

Акти впровадження
результатів дисертаційного дослідження Павлова Д.М.
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450

451

452
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