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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Світ перебуває в стадії трансформації та створення
нової моделі управління глобальними процесами, що
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ENSURING SAFETY OF CIVIL POPULATION UNDER CONDITIONS OF HYBRID HAZARDS
AVAILABILITY

Сучасна гібридна війна в Україні виявляє використання Росією повного спектра гібридного

впливу, який загрожує цілісності території країни і безпеці людей, що змушує вживати адек-

ватних заходів захисту. Статтю присвячено вирішенню актуальної проблеми ефективної про-

тидії реальним і потенційним загрозам цивільному населенню в умовах військових і невійсько-

вих способів ведення гібридного конфлікту в Україні та зниження ризиків їх появи. З метою за-

безпечення безпеки цивільного населення в умовах гібридних загроз вбачається необхідність

активного використання потенціалу єдиної державної системи цивільного захисту і спромож-

ності її до змін у параметрах функціонування та напрямах розвитку. Запропоновано застосу-

вання адаптивного підходу до управління єдиною державною системою цивільного захисту,

що забезпечуватиме вибір оптимального способу досягнення мети при збереженні незмінних

цільових показників щодо захисту цивільного населення під час гібридного впливу.

Today's hybrid war in Ukraine reveals use of the entire spectrum of hybrid influence by Russia that

threatens integrity of the territory of the state and safety of people; this makes taking appropriate

protective measures. The paper is dedicated to the solution of an actual problem which is efficient

counteraction to real and potential threats to civil population under conditions of military and non-

military methods of keeping hybrid conflict in Ukraine as well as lowering threat of their occurrence.

We see necessity in active use of the potential of the united national civil protection system and its

ability to changes by functioning parameters and development trends so that safety of civil population

under conditions of hybrid threats can be reached. We propose application of adaptive approach to

the management of the united national civil protection system which ensures choice of optimum

method of reaching the purpose whereas saving unchanged target performance for the civil

population protection at the time of hybrid influence.
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супроводжуються зростанням регіональних загроз
міжнародної безпеки. Як виявилося, закінчення "холод-
ної війни" не означає ліквідацію регіональних або
внутрішніх конфліктів і забезпечення миру та безпеки у
світі. В. Сокала та Б. Запала стверджують, що парадиг-
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ма безпеки, заснована на ключовому значенні технології
в організації оборонних систем держав та способів ве-
дення бойових дій, нині підірвана [1]. Світове співтова-
риство все більше стикається не стільки з безпосереднім
збройним конфліктом, скільки з одним із різновидів
військових операцій. Загострення політичних, еконо-
мічних, соціальних, техногенних, екологічних і духовних
проблем, на думку аналітиків, набуває кризового, гло-
бального характеру, що є тривожною ознакою сучас-
ності [2]. Нова парадигма безпеки потребує значних змін
у системі світоглядних орієнтацій і цінностей, що виз-
начатимуть оновлений зміст стратегії безпеки, спрямо-
ваної на вирішення глобальних проблем сучасності та
забезпечення безпечного розвитку суспільства.

У кожній країні можуть загострюватись проблеми,
що загрожують її безпечному функціонуванню, життю
та здоров'ю громадян. Одна з основних функцій будь-
якої держави полягає у забезпеченні кожної людини за-
хистом від потенційних і реальних небезпек, зокрема в
результаті воєнних дій або внаслідок таких дій, надзви-
чайних ситуацій, викликаних людською діяльністю або
природними силами. Безпека є найбільш важливою
цінністю як для особистості, так і для суспільства в ціло-
му. Забезпечення безпеки цивільного населення та се-
редовища його існування, важливих об'єктів інфра-
структури в умовах воєнних дій або внаслідок таких дій
для нашої країни є одним з актуальних питань.

Військові загрози та їх втілення у вигляді військо-
вого протистояння на Сході України є факторами, які
загрожують небезпекою окремій людині, порушують
стійке функціонування та розвиток держави. Однією із
основних рис такого протистояння є катастрофічні на-
слідки ураження (знищення) підприємств енергетики,
хімічних та інших небезпечних виробництв, інфраструк-
тури, комунікацій, об'єктів життєзабезпечення. Тож
події, пов'язані з військовим і невійськовим способами
ведення гібридного конфлікту, можна умовно віднести
до надзвичайних ситуацій, що дає нам змогу проводити
відповідне дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам безпеки суспільства присвятили свої
роботи відомі фахівці в цій галузі досліджень В. Ли-
пинський, Д. Донцов, В. Горбулін, Є. Марчук, Н. Ниж-
ник, С. Сьомін та інші. У їх працях висвітлюються питан-
ня міжнародної, національної, воєнної та екологічної
безпеки. Аналіз розробки безпекових проблем свідчить
про незначну вивченість вітчизняними науковцями пи-
тань забезпечення безпеки цивільного населення від
наслідків надзвичайних ситуацій в умовах гібридних
загроз, тому є потреба в проведенні подальших дослід-
жень для розробки відповідних заходів захисту. В умо-
вах військових і невійськових способів ведення гібрид-
ного конфлікту в Україні зростає важливість такої скла-
дової безпекової функції держави як цивільний захист.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування адаптивного підходу

до управління єдиною державною системою цивільно-
го захисту, що забезпечуватиме уникнення чи подолан-
ня небезпеки негативних природно-техногенних явищ

для цивільного населення в умовах військових і не-
військових способів ведення гібридного протистояння
в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У публікаціях у галузі наук про безпеку нині обго-

ворюється проблема гібридності сучасних збройних
конфліктів. Маючи значну кількість підтверджуючих
фактів і даних про гібридні види діяльності військового
і невійськового характеру експерти мають труднощі їх
інтерпретації. Ф. Гоффман першим визначив гібридну
війну як комбінацію традиційних методів і нерегуляр-
них утворень, асиметричної тактики і тероризму з дія-
ми злочинного характеру, що є унікальною формою
планового і синхронізованого впливу на протилежну
сторону за допомогою військових і невійськових інстру-
ментів. Специфіка поєднання мілітарних, дипломатич-
них, інформаційних, економічних та інших гібридних дій
агресором, завдяки чому досягаються стратегічні по-
літичні цілі, полягає в тому, що кожний із заходів та дій
використовується як зброя [3; 4]. Поява таких форм ве-
дення збройних конфліктів розширила спектр викликів,
тому, окрім традиційних, передбачає іррегулярні, теро-
ристичні, дезорганізаційні та інші загрози, пов'язані із
застосуванням новітніх технологій, спрямованих на руй-
нування життєво важливих систем країни, що стають
об'єктом нападу [5]. Гібридність дій відображає їх
складність і багатовимірність, а їх наслідки, що зале-
жать від типу та масштабу події, для людей, економіки,
майна, інфраструктури та довкілля можуть мати місце
як у всій країні, так і в її частинах. Зважаючи на їх мож-
ливу різноманітність, діяльність державних установ по-
винна відповідати процедурам, прийнятим для конкрет-
них загроз, що не є простим завданням, з огляду на
складність окремих військових і невійськових сценаріїв
ведення гібридних дій.

Вітчизняні та іноземні вчені М. Банасик, В. Горбулін,
А. Грущак, Р. Додонов, Є. Магда, Ю. Радковець, Ф. Кар-
бер, Д. Тібольт, Г. Яворська та інші зазначають, що по-
няття гібридної війни виявилося теоретично і практич-
но найбільш прийнятними для визначення специфіки дій
Російської Федерації, яка послідовно намагається до-
сягти в Україні власних політичних цілей. Війна нового
покоління передбачає багаторівневі зусилля агресора,
спрямовані на дестабілізацію державних функцій та
зміну внутрішнього порядку. Постійний представник Ук-
раїни при Організації Об'єднаних Націй В. Єльченко за-
являє, що гібридна війна, яку веде Росія проти України,
поступово перетворюється в глобальну гібридну війну
на всіх рівнях, на різних полях битв і з різною інтенсив-
ністю, застосовуючи будь-які інструменти, незважаю-
чи на людські втрати [6]. Російські військові теоретики
С. Чекінов і С. Богданов прогнозують можливість на-
вмисного поширення нетрадиційних форм боротьби,
таких як землетрус, торнадо і тривалі дощі. За їх вис-
новками це може призвести до соціально-психологіч-
них проблем населення, руйнації відкритих демократич-
них систем урядування, економічного занепаду країни
агресії, екологічної катастрофи регіонального, або,
можливо, й глобального масштабу [7]. Людство набуло
такого технічного рівня, коли регулювання певних гло-
бальних процесів у природі стає реальністю.



Інвестиції: практика та досвід № 11/2018104

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Із зміною характеру війни, її гібридністю та доміну-
ванням невійськових методів досить складно реагувати
на загрози для цивільного населення через труднощі з
їх ідентифікації. Час і форми завершення гібридної війни
залишаються невизначеними. Через зростаючу динамі-
ку операцій та непередбачуваність реакції агресора про-
гнозування майбутнього є надто складним завданням.
Пов'язана з цим проблематика формує основу страте-
гічного мислення в царині безпеки. Функціональне по-
єднання у межах гібридної війни різнорідних явищ і за-
собів вимагає з боку представників різних сфер діяль-
ності нових управлінських рішень та форм їх застосу-
вання. У низці стратегій НАТО підкреслюється не-
обхідність запровадження комплексного підходу до
протидії гібридним загрозам, що базується на підго-
товці, стримуванні та захисті (обороні) [5, 8]. Євро-
пейські країни вживають заходів, щоб зміцнити здат-
ність протистояти гібридним загрозам, удосконалюю-
чи законодавство, покращуючи державне управління
відповідно до нових безпекових викликів. Основним
пріоритетом країн Європейського Союзу щодо захисту
цивільного населення в умовах сучасних воєнно-політич-
них конфліктів є формування комплексних заходів за-
побігання різним небезпекам та реагування на прогно-
зовані кризові ситуації, щоб звести до мінімуму їх на-
слідки [9].

Досвід України та теорія оцінки вказують на те, що
центр тяжіння під час війни нового покоління зосеред-
жується на суспільстві. Наслідком застосування нових
військових технологій є розмивання межі зіткнення між
учасниками збройних формувань та цивільним населен-
ням, а постійна ескалація напруженості зумовлює по-
силення інших загроз, серед яких фізичне руйнування
та перешкоджання відновленню функціонування інфра-
структури, розв'язання економічних проблем, загрози
настання екологiчних і техногенних катастроф. В гібрид-
ному арсеналі агресор застосовує низку інструментів,
спрямованих на порушення безпечної діяльності людей,
створення нестерпних умов для їх життя, породження
нових соціальних проблем, що вимагають невідкладних
рішень. За інформацією Управління Верховного коміса-
ра ООН з прав людини з 14 квітня 2014 року до 15 сер-
пня 2017 року на Донбасі загинуло 2 505 цивільних осіб.
Всього за цей період було вбито 10 225 людей і 24 541 по-
ранено, серед них військові, цивільні та члени зброй-
них груп [10].

Гібридні воєнні дії впливають на основні тенденції і
характер змін надзвичайних ситуацій та їх наслідки. На
Сході України відбуваються події які свідчать, що
військовий конфлікт сягнув небезпечної межі, за якою
цілком реальне масове ураження населення токсични-
ми хімікатами, на підтвердження чого свідчить доповідь
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Пошкодження
водоочисних споруд, хімічних заводів і сільськогоспо-
дарських підприємств становить серйозну загрозу для
навколишнього середовища, погіршується становище
населення з обох сторін лінії зіткнення [11; 12]. На до-
даток до проблем, що виникають внаслідок стихійних
лих, пожеж, повеней, спостерігається зростання ризиків
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного харак-
теру, пов'язаних з порушеннями функціонування енер-
гетичних та інформаційних систем через диверсійну

діяльність. Нинішня ситуація є сприятливою для вчинен-
ня терористичних актів, у тому числі з використанням
небезпечних хімічних речовин, патогенів або радіоак-
тивних матеріалів. Це дає підстави для роздумів про
реальні та потенційні загрози далеко за межами регіо-
ну [13].

Зумовлені гібридними воєнними діями агресора вик-
лики передбачають необхідність забезпечення постійної
готовності держави і суспільства, окрім оборони від
зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах, до
підвищення здатності системи цивільного захисту щодо
функціонування в умовах кризових ситуацій, що загро-
жують національній безпеці. У вирішенні питань щодо
підвищення рівня обороноздатності держави Страте-
гією національної безпеки України від 2015 року під-
креслено важливу роль єдиної державної системи ци-
вільного захисту [14]. За нинішних обставин важливим
чинником є здатність органів державної влади адеква-
тно реагувати на загрози для забезпечення безпеки ци-
вільного населення, необхідність оперативних дій
органів управління та сил реагування, які відіграють при
цьому ключову роль [15].

З метою повної координації діяльності всіх держав-
них органів, спрямованих на забезпечення захисту на-
селення, територій та майна, функціонування єдиної
державної системи цивільного захисту, подолання
наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених загост-
ренням, з 26 січня 2015 року на всій території України
запроваджено правовий режим підвищеної готовності,
а на територіях Донецької та Луганської областей —
правовий режим надзвичайної ситуації [16]. У зазначе-
них режимах функціонування на єдину державну сис-
тему цивільного захисту Кодексом цивільного захисту
України [17] покладаються відповідні завдання (див.
таблицю 1). Що стосується прийнятого рішення щодо
Донецької та Луганської областей, за ознаками, з ура-
хуванням вимог чинних нормативно-правових актів Ук-
раїни, йдеться про надзвичайну ситуацію державного
рівня, незважаючи на те, що керівника ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації так і не було визначе-
но.

Надзвичайні ситуації, за місцем виникнення, можна
віднести до тих, що прогнозуються або виникли вна-
слідок воєнних дій на лінії зіткнення, у межах Донець-
кої та Луганської областей, і таких, що прогнозуються
або виникли на решті території країни. При цьому в
режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситу-
ації, зв'язок діяльності суб'єктів забезпечення цивіль-
ного захисту обумовлюється рядом факторів і обста-
вин. До них можна віднести: єдність фізичних принципів,
що лежать в основі вражаючих чинників аварій, катаст-
роф, стихійних лих і звичайної зброї, боєприпасів, ви-
бухових речовин; схожість впливу цих вражаючих чин-
ників на людей, об'єкти і навколишнє середовище;
подібність цільових функцій організаційних структур
цивільного захисту, що протидіють надзвичайним ситу-
аціям в умовах військових і невійськових способів ве-
дення гібридного конфлікту; можливість вирішувати
завдання цивільного захисту, переважно, одними і тими
ж органами управління та силами реагування. Як пра-
вило, захист цивільного населення та інфраструктури
від надзвичайних ситуацій і звичайної зброї, боєпри-
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пасів, вибухових речовин в основному здійснюється за
аналогічними методами, що передбачають проведення
комплексу заходів із послаблення їх вражаючих чин-
ників, у яких переважають механічні дії, а також спосо-
би підвищення стійкості функціонування об'єктів інфра-
структури. До наслідків для цивільного населення мож-
на віднести, зокрема: ураження від прямої дії засобів,
які призводять до травматичних уражень осколками,
інфекційних захворювань, хімічних уражень; прямий і
опосередкований вплив внаслідок виникнення пожеж,
через руйнування будівель, потенційно небезпечних
підприємств; вплив засобів ураження, що призводять до
втрати помешкань, порушень систем водо- та продо-
вольчого постачання, руйнування системи надання ме-
дичної допомоги.

Завдання у сфері цивільного захисту, з огляду на
тенденції поширення гібридних загроз у країні, актуа-
лізуються, хоча посадові особи органів влади продов-
жують діяти в рамках звичних процедур повсякденної
діяльності. Посадовим особам органів влади варто ак-
тивніше осмислювати нову реальність і нові правові під-
ходи, рішуче відмовляючись від звичних типових рішень,
уточнюючи завдання та механізми співпраці у сфері
цивільного захисту. Для вдосконалення взаємодії з роз-
в'язання безпекових проблем національного масштабу
важливо відійти від домінування суто відомчих підходів.
Усталене розуміння загроз та шляхів їх запобігання не
дає змогу підвищити стійкість життєво важливої для
країни інфраструктури.

Цивільний захист, як функція держави, спрямована
на захист населення, територій, навколишнього природ-
ного середовища та майна від надзвичайних ситуацій
шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх
наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний
час та в особливий період [17]. Можна стверджувати,

що насправді в країні створено стійкість до надзвичай-
них ситуацій за трьома етапами управління: запобіган-
ня, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, надан-
ня допомоги постраждалим. Звичайно, що стійкість до
надзвичайних ситуацій на практиці видається найбільш
ефективною саме тоді, коли особливу увагу приділено
пом'якшенню їх наслідків. Хоча таке пом'якшення може
мати певне фінансування, однак в порівнянні із значни-
ми витратами на реагування та відновлення це не-
співставні кошти. На жаль, часто наша система цивіль-
ного захисту потрапляє у вир реагування на наслідки
надзвичайних ситуацій та відновлення пошкоджених
об'єктів життєзабезпечення. Ці два елементи системи
управління надзвичайними ситуаціями поглинають чи-
мало часу та великих ресурсів. В умовах гібридних заг-
роз органам влади доцільно було б докладати зусилля
для своєчасного виявлення та попередження ризиків
надзвичайних ситуацій, насамперед, через проведення
ризикоорієнтованого нагляду за критичною інфраструк-
турою, готовністю об'єктів та споруд цивільного захис-
ту до використання за призначенням.

Готовність країни реагувати на надзвичайні ситуації
в умовах гібридних загроз — це стратегія, яка створює
передумови для активного захисту. Досвід виконання
завдань з реагування силам цивільного захисту нашої
країни доводиться отримувати вже в ході ведення гіб-
ридної війни, а дії ДСНС у межах компетенції сприяють
вирішенню питань захисту цивільного населення, підви-
щенню стійкості функціонування інфраструктури, зок-
рема шляхом забезпечення взаємодії із збройними та
правоохоронними силами, місцевими органами влади.
Це дає змогу забезпечити певні умови життєдіяльності
населення [5]. Разом з тим, необхідно як уточнювати
існуючі, так і розробляти нові форми реагування на на-
слідки гібридної війни на основі даних моніторингу та

У режимі підвищеної готовності У режимі надзвичайної ситуації 

оповіщення органів управління та сил 

цивільного захисту, а також населення про 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації та 
інформування його про дії у можливій зоні 

надзвичайної ситуації; 

формування оперативних груп для 

виявлення причин погіршення обстановки та 

підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 

уточнення планів реагування на 

надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо 

запобігання їх виникненню; 
посилення спостереження та контролю за 

гідрометеорологічною обстановкою, 

ситуацією на потенційно небезпечних 

об’єктах, території об’єкта підвищеної 

небезпеки та/або за його межами, території, на 

якій існує загроза виникнення геологічних та 

гідрогеологічних явищ і процесів, а також 

здійснення постійного прогнозування 
можливості виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх масштабів;  

уточнення та здійснення заходів щодо 

захисту населення і територій від можливих 

надзвичайних ситуацій;  

приведення у готовність наявних сил і 

засобів цивільного захисту, залучення у разі 
потреби додаткових сил і засобів 

оповіщення органів управління та сил 

цивільного захисту, а також населення про 

виникнення надзвичайної ситуації та інформування 
його про дії в умовах такої ситуації; 

призначення керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі 

потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації; 

визначення зони надзвичайної ситуації та 

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, залучення для цього 
необхідних сил і засобів; 

здійснення постійного прогнозування зони 

можливого поширення надзвичайної ситуації та 

масштабів можливих наслідків;  

організація та здійснення заходів щодо 

життєзабезпечення постраждалого населення; 

здійснення безперервного контролю за 

розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на 
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

організація та здійснення (у разі потреби) 

евакуаційних заходів; 

організація і здійснення радіаційного, 

хімічного, біологічного, інженерного та медичного 

захисту населення і територій від наслідків 

надзвичайної ситуації; 
інформування органів управління цивільного 

захисту та населення про розвиток надзвичайної 

ситуації та заходи, що здійснюються 

Таблиця 1. Завдання, що покладаються на єдину державну систему цивільного захисту

в режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації
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прогнозування. Важливо продовжувати реформування
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що
функціонує в системі ДСНС і становить основу сил цив-
ільного захисту, для набуття нею нової якості з метою
адекватного і гнучкого реагування. Варто додати, що
набуття силами цивільного захисту належних спромож-
ностей неможливе без залучення резервістів цивільно-
го захисту, що досягається завдяки визначенню обсягів
їх залучення та підготовки. В умовах обмеженого ре-
сурсного забезпечення значного ефекту можна досяг-
ти і за рахунок оперативного управління наявними ре-
сурсами. Для цього необхідно навчитись чітко визнача-
ти пріоритети у вирішенні питань цивільного захисту та
планувати необхідні заходи на випадок надзвичайних
ситуацій для різних адміністративних територій та об'єк-
тів.

Організація цивільного захисту передбачає повно-
важення усіх державних, муніципальних установ,
суб'єктів господарювання, що діють у країні. Врахову-
ючи, що система цивільного захисту в державі органі-
зована відповідно до адміністративного поділу, територ-
іальний принцип є одним з основних принципів орга-
нізації та функціонування єдиної державної системи ци-
вільного захисту. Це означає, що органи місцевої вла-
ди, насамперед, повинні передбачати як організувати
захист громадян в межах адміністративної території в
разі небезпеки.

Суб'єкти забезпечення цивільного захисту несуть
відповідальність перед громадськістю, коли мова йде
про допомогу в надзвичайних ситуаціях. І навпаки, гро-
мадськість є одним з найбільших ресурсів під час за-
грози та виникнення надзвичайної ситуації, тому має бути
долучена до роботи з мінімізації її наслідків. Позиція
окремих громадян, а не тільки керівництва органів вла-
ди, важлива в умовах надзвичайної ситуації. Кожен меш-
канець повинен знати про існування та наслідки різних
загроз для безпечної життєдіяльності, і в межах своїх
можливостей вживати заходів, спрямованих на запобі-
гання небезпек, які можуть вплинути на його сім'ю та на
територіальну громаду, в якій він живе. Помилково вва-

жати, що можливості однієї людини в суспільстві занад-
то малі для того, щоб щось зробити, але коли справа
доходить до невеликих подій, результати можуть бути
достатніми. Надзвичайні ситуації виникають досить
швидко, тому територіальні громади мають бути гото-
вими до миттєвого протистояння загрозам. Реальність
управління надзвичайними ситуаціями в умовах гібрид-
них загроз є такою, що чим більше випадків виникнен-
ня надзвичайних ситуацій, тим менше ймовірність того,
що органи влади зможуть забезпечити найкраще реа-
гування.

У сучасних умовах відбуваються зрушення в напря-
му підвищення складності управління ризиками надзви-
чайних ситуацій, зокрема, що настали в результаті воє-
нних дій або внаслідок таких дій, за усім їх спектром та
оцінкою забезпечення кожної людини захистом від по-
тенційних і реальних небезпек. Тому система поглядів
щодо державного управління у сфері цивільного захи-
сту в рамках звичних процедур запобігання, ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій і відновлення має
змінитись на активне динамічне управління як мож-
ливість забезпечення безпеки населення, що відповідає
нинішнім обставинам. Поняття активного динамічного
управління у сфері цивільного захисту, яке виявляється
в постійній зміні процесу управління надзвичайними си-
туаціями за його спрямованістю, проблематикою та ха-
рактером перебігу в активній взаємодії суб'єктів на
різних етапах, вимагає більш точної оцінки перспектив
та використання досконаліших підходів до організації
управління.

Для забезпечення безпеки цивільного населення в
умовах гібридних загроз вбачається необхідність ши-
рокого використання потенціалу і спроможності єдиної
державної системи цивільного захисту до змін у пара-
метрах функціонування та напрямах розвитку. Зазна-
чене зумовлює необхідність впровадження адаптивно-
го підходу до управління єдиною державною системою
цивільного захисту для забезпечення усунення або уник-
нення небезпеки негативного впливу тих явищ, які не
були або не могли бути враховані завчасно в умовах

Рис. 1. Функціональна схема захисту цивільного населення

від надзвичайних ситуацій в умовах військових і невійськових способів ведення

гібридного конфлікту в Україні

Джерело: розроблено автором.



107

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

гібридних загроз. Вважаємо, що протидія реальним і
потенційним загрозам цивільному населенню в умовах
військових і невійськових способів ведення гібридного
конфлікту в Україні може бути більш ефективною, якщо
передбачатиме застосування адаптивного підходу до уп-
равління єдиною державною системою цивільного за-
хисту в поєднанні з іншими управлінськими підходами
(див. рис. 1).

Ідеї адаптивного підходу до вирішення сучасних
проблем безпеки активно розвиваються. Доречно вид-
ілити дослідження В. Богдановича, А. Семенченка щодо
застосування цього підходу для забезпечення націо-
нальної безпеки, А. Вороніної, А. Зеніної-Біліченко сто-
совно управління розвитком організації, Ю. Харазішвілі,
Є. Дроня з інтегрального оцінювання рівня економічної
безпеки України. Їхні дослідження свідчать про перехід
окреслених проблем до практичного вирішення. Адап-
тивний підхід розглядається ними як безперервний про-
цес забезпечення належного рівня безпеки в умовах
мінливого середовища функціонування [15; 18; 19]. А.
Бойко [20] вважає адаптивність однією з основних ха-
рактеристик стійкості і розглядає її як здатність зміню-
вати параметри та функції при зовнішніх впливах для
забезпечення належної діяльності системи із можливою
трансформацією.

Адаптивність є принципово важливою якістю будь-
якої системи. Значною мірою це пов'язано з тим, що в
сучасному світі жодна система не може бути повністю
закритою та не відчувати впливу навколишнього сере-
довища. Адаптація — це процес зміни параметрів і
структури системи, а можливо, і керуючих впливів на
основі поточної інформації з метою досягнення опти-
мального її стану при початковій невизначеності і мінли-
вих умовах діяльності. Зважаючи на те, що цілеспрямо-
вані зміни є процесами корегування, а стан системи з
врахуванням майбутнього є її потенціалом, адаптацію
слід розглядати як процес корегування потенціалу та
невід'ємну складову його формування, а адаптивне
управління як інтегровану складову загальної системи
управління на основі тактичних і стратегічних рішень з
реалізації процесів його корегування [21, 22].

Адаптивний підхід належить до міждисциплінарних
наукових підходів. Він розроблений і застосовується в
багатьох сферах суспілього життя, галузях науки: соціо-
логії, управлінні, кібернетиці, біології, педагогіці тощо.
Застосування адаптивного підходу в сфері цивільного за-
хисту зумовлено перманентними змінами внаслідок за-
гострень в житті суспільства в умовах гібридних загроз.
Методи адаптивного управління використовуються у разі
необхідності швидкого реагування на різкі зміни зовні-
шнього середовища для усунення або зменшення неспри-
ятливих впливів цих змін. Адаптивний підхід характери-
зується значною гнучкістю, нетривалим часом управлін-
ня об'єктом, наявністю ефективного зворотного зв'язку.

У формалізованому вигляді державне управління в
мінливому середовищі ускладнюється труднощами ви-
значення умов функціонування об'єкта управління та ха-
рактеристик самого середовища, що посилюється прак-
тичною неможливістю їх точного виміру: відсутністю
чіткої обстановки і періодичності процесів у цей період;
нерегулярність та ймовірнісний характер прояву наслід-
ків впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, їх мінливість;

виникнення побічних збурень; неоднозначність кри-
теріїв функціонування об'єктів управління. Використан-
ня усереднених показників для здійснення державного
управління в таких умовах через постійну зміну як са-
мих об'єктів управління, так і зовнішнього середовища,
ускладнюється. Динамічність об'єктів зовнішнього се-
редовища зумовлює необхідність проведення постійно-
го моніторингу і прогнозування поточної ситуації.

Адаптивний підхід передбачає можливість зміни
параметрів процесу управління відповідно до зміни ха-
рактеристик самого процесу. Процес адаптації розумі-
ється як процес внесення змін у функціонування
внутрішніх систем і діяльність органів управління, що
супроводжують адаптивну реакцію. При цьому кожен
момент часу функціонування об'єкта управління оціню-
ються значення їх параметрів за даними вихідних і
вхідніх змінних. Мета адаптивного підходу — забезпе-
чити діагностування всіх процесів, що відбуваються все-
редині системи, дослідити процеси, що виникають
ззовні системи і на підставі цього планувати перспекти-
ву. Головна задача адаптивного підходу — підтримка
внутрішньої стабільності системи в умовах мінливого
зовнішнього середовища, що забезпечується, насампе-
ред, за рахунок управлінських нововведень. Важливою
задачею адаптивного підходу є забезпечення реакції на
дію зовнішніх чинників, скорочення часу стратегічної реак-
ції, постійне вдосконалення форм і методів реагування.

Адаптивний підхід до управління єдиною держав-
ною системою цивільного захисту в умовах гібридних
загроз забезпечує вибір оптимального способу управ-
ління, за якого зберігаються незмінними цільові показ-
ники, а поточні, за наявності відхилень, можуть бути
скориговані. Таким чином, адаптивний підхід передба-
чає пристосування єдиної державної системи цивільно-
го захисту до змін зовнішнього середовища з можли-
вим корегуванням оперативних цілей, завдань і планів
залежно від ситуації, що складається, для досягнення і
постійного підтримання бажаного рівня безпечної жит-
тєдіяльності населення.

Окреслюючи потребу постійної готовності єдиної
державної системи цивільного захисту до захисту ци-
вільного населення від негативного впливу наслідків
надзвичайних ситуацій в мінливих умовах функціонуван-
ня, що має відбиватися в розширенні її власних адап-
тивних можливостей формувати й реалізовувати адек-
ватні ситуаційні управлінські рішення шляхом упровад-
ження адаптивного управління діяльністю, актуальною
залишається проблема ефективної протидії реальним і
потенційним природним і техногенним загрозам, зни-
ження ризиків їх виникнення на основі моделювання
ефективних механізмів. В умовах багатовимірності
гібридних загроз пропонується застосувати адаптивний
підхід, побудований за триступеневим принципом управ-
ління єдиною державною системою цивільного захис-
ту, що дасть змогу отримати відповідні якісні зміни для
забезпечення безпеки цивільного населення. З метою
реалізації адаптивного підходу, заснованого на реагу-
ванні щодо ризиків, основні процедури забезпечення
безпеки мають бути безперервними.

Щоб забезпечити насправді адаптивну і заснова-
ну на оцінці ризику відповідь на сучасні загрози, яд-
ром процесу захисту цивільного населення має бути
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моніторинг і прогнозування, які постійно аналізують-
ся з метою виявлення загроз, вироблення рекомен-
дацій для прийняття органами влади необхідних уп-
равлінських рішень. Постійний моніторинг та прогно-
зування для оперативного оцінювання поточного ста-
ну справ є основою адаптивного підходу із забезпе-
чення безпеки цивільного населення, що трансфор-
мується в активний, максимально охоплюваний рівень
взаємодії суб'єктів забезпеченя цивільного захисту,
які мають стати гарантією безперервності прийняття
управлінських рішень, незалежно від надзвичайної
ситуації, що настає під час гібридного протистояння
(див. рис. 2).

Пошук шляхів підвищення ефективності управління
в умовах гібридних загроз варто вести з урахуванням
адаптації законодавства у сфері цивільного захисту.
Кризові явища та антикризові заходи держави мають
супроводжуватись оновленням компетенцій органів
управління цивільного захисту та інноватизацією їх
організаційно-правових відносин.

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що засто-
сування адаптивного підходу до управління єдиною дер-
жавною системою цивільного захисту сприятиме пошу-
ку прихованих резервів з нівелювання потенційних втрат
і одержання "недоотриманих переваг", на основі яких
генеруються ефективні управлінські рішення, спрямо-
вані на розв'язання проблемних (реальних і потенцій-
них) ситуацій. Зазначене дозволятиме єдиній державній
системі цивільного захисту одержувати пріоритети за
рахунок розширення можливостей для передбачення
появи надзвичайних ситуацій, які загрожують цивільно-
му населенню, та їх вчасного усунення або уникнення.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Стало очевидним, що з початку російської агресії
проти України безпекова ситуація кардинально зміни-
лася. Ці зміни можуть виявитися більш глобальними і
доленосними в пошуку відповідей на нові, несподівані
безпекові виклики. Питання захисту цивільного насе-

Рис. 2. Адаптивний підхід до управління єдиною державною системою цивільного захисту

в умовах військових і невійськових способів ведення гібридного конфлікту в Україні

Джерело: розроблено автором.
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лення, територій, об'єктів інфраструктури, навколиш-
нього природного середовища та майна від надзвичай-
них ситуацій, що виникли під час воєнних дій або внас-
лідок таких дій, не втрачають своєї значимості. Над-
звичайні ситуації можуть посилити дестабілізацію без-
пекової сфери як в державі, так і в окремих адмініст-
ративних територіях. Хоча характер цих загроз не є
військовим, вони можуть ускладнювати впливи на цив-
ільне населення, мати довгострокові негативні еко-
номічні та соціальні проблеми і наслідки. Ймовірність
таких загроз та масштабів їх наслідків важко передба-
чити, але суб'єктам забезпечення цивільного захисту
важливо бути готовим реагувати на реальні і потенційні
загрози для цивільного населення в умовах військо-
вих і невійськових способів ведення гібридного конф-
лікту в Україні.

Виходячи з тенденцій, Україна буде використову-
вати всі можливі засоби для захисту своїх фундамен-
тальних цінностей. Основою для досягнення цілей у
гібридному протистоянні є ефективне державне управ-
ління в усіх складових національної безпеки, не лише у
військовій. Отже, в умовах багатовимірності гібридних
загроз та необхідності забезпечення безпеки життє-
діяльності населення пріоритетним вбачається застосу-
вання адаптивного підходу до управління єдиною дер-
жавною системою цивільного захисту. Його застосуван-
ня, безпосередньо пов'язане з моніторингом і прогно-
зуванням надзвичайних ситуацій, дасть змогу суб'єктам
забезпечення цивільного захисту набагато швидше ре-
агувати на зміни в умовах гібридних загроз, при цьому
дотримуючись співвідношення між внутрішніми можли-
востями і зовнішніми умовами, які диктуються загроза-
ми, забезпечить прийняття адекватних управлінських
рішень для досягнення поставлених цілей щодо захис-
ту цивільного населення.

Подальші дослідження передбачатимуть розробку
форм і методів реалізації сформованого у цій роботі
адаптивного підходу до управління єдиною державною
системою цивільного захисту в умовах гібридних загроз.
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