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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визнання найвищою соціальною цінністю безпеку

людини, зокрема її життя та здоров'я [1, с.141], ставить
довгострокові цілі та пріоритети розвитку держави за-
галом та окремих сфер її діяльності. Однією з суспільно
значущих сфер є сфера цивільного захисту (далі — ЦЗ),
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а невід'ємною її складовою — психологічний захист на-
селення. Вражаючі наслідки впливу екстремальних умов
на психіку людини потребують професійної психологіч-
ної допомоги, надати яку повинні психологи Державної
служби України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС
України). Поруч із завданнями, функціями, умовами та
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вимогами до безпосередньої роботи психологів служби
ЦЗ існує необхідність у чіткому та дієвому організаційно-
правовому забезпеченні та регулюванні їх діяльності. Не-
зважаючи на свою актуальність, дослідження державного
регулювання психологічної складової ЦЗ ще не отримали
свого належного відображення в науковій літературі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Роль державного управління, важливість та не-
обхідність механізмів державного регулювання, викори-
стання дієвих інструментів державної політики у різних
сферах життєдіяльності досліджувалися у працях В. Ба-
куменка, В. Богдановича, В. Воротіна, В. Голубь, В. Го-
шовської, Н. Грицяк, О. Ігнатенка, В. Князєва, О. Лебе-
динської, В. Ліпкана, Н. Нижника, О. Оболенського,
В. Олуйка, І. Розпутенка, Г. Ситника, В. Трощинського
та інших вчених. Змістовний аналіз термінів "механізм"
та "регулювання" здійснено в публікаціях О. Коротич,
Т. Лозинської, О. Мельниченка, Н.Мельтюхової, В. Мінен-
ка, Р. Рудніцької, О. Федорчак та інших українських на-
уковців. Особливості державного управління у сфері ЦЗ
розкривалися в працях С. Андреєва, П. Волянського,
Л. Жукової, Г. Іщенка, Н. Клименко, Р. Приходька,
А. Терент'євої, В. Тищенка, О. Труша, І. Шпильового.
Проте механізми державного регулювання психологіч-
ної складової ЦЗ є малодослідженими та потребують по-
дальшого наукового опрацювання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз теоретичних аспектів механіз-
му державного регулювання психологічної складової ЦЗ.

Обгрунтування сутності та змісту організаційно-
правового механізму державного регулювання
психологічної складової ЦЗ. Визначення особли-
востей його базових елементів, їх взаємодії та ал-
горитму регуляторного впливу. Розкриття історич-
них аспектів формування організаційних та право-
вих засад діяльності психологів служби ЦЗ Украї-
ни. Огляд основних нормативних та розпорядчих
документів, які регламентують діяльність психоло-
гічного спрямування. Доведення об'єктивної необ-
хідності та можливості оптимізації організаційно-
правового механізму державного регулювання
психологічної складової ЦЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Гарантування стабільності державних інсти-

тутів та дотримання соціально-правових норм пе-
редбачає відповідне втручання держави в суспільні
відносини, тобто державне регулювання окремих
сфер суспільної діяльності. Державне регулюван-
ня психологічної складової ЦЗ є правовим регулю-
ванням, яке здійснюється державними органами та
їх посадовими особами із застосуванням правових
норм, а його вплив розповсюджується у сфері ЦЗ.

Кожна функція держави вимагає існування
відповідного механізму її реалізації. Поняття "ме-
ханізм державного регулювання" в науковій літе-
ратурі розглядають залежно від переваги дії ак-
центів на ті чи інші сфери діяльності. В Україні єди-
ним органом виконавчої влади, якому делеговані
повноваження забезпечувати психологічний захист
населення є ДСНС України [2, с. 9]. Визначаючи
побудову механізму державного регулювання

відмітимо, що питання щодо його обов'язкової структу-
ри до тепер лишається дискусійним серед науковців та
недостатньо вивченим. Будь-який механізм державного
регулювання є складною, штучно створеною системою
з визначеною структурою та взаємозв'язками. Врахову-
ючи необхідність узгодженості чинників забезпечення
цілеспрямованого регулюючого впливу держави, ме-
ханізм державного регулювання психологічних аспектів
ЦЗ має бути комплексним та носити системний харак-
тер [3, с. 330—339].

Комплексний механізм державного регулювання ба-
зується сукупності механізмів та потребує відповідного
забезпечення ресурсами. Визначальними є нормативно-
правові документи та відповідні ресурси (кадрові, фінан-
сові, матеріально-технічні, інформаційні, наукові тощо),
однак об'єднуючим за своїм значенням є організаційна
складова, яка спрямована на упорядкування процесу
державного регулювання, виходячи з максимально мож-
ливої відповідності змісту психологічної роботи її цілям,
функціям і завданням.

Організаційний механізм державного регулювання
представляє собою послідовність етапів проектування
структур, детального аналізу й визначення системи цілей,
виділення організаційних підрозділів і форм їх коор-
динації [4, т. 6, с. 262]. Результатом функціонування та-
кого механізму є побудова організаційної системи з виз-
наченою внутрішньою впорядкованістю, узгодженістю
обумовленою будовою та сукупністю процесів або дій,
які сприяють утворенню і вдосконаленню зв'язків між
частинами цілого. Обов'язковими є два уточнюючі по-
няття: механізм функціонування — сукупність правил,
законів і процедур, які регламентують взаємодію учас-
ників організаційної системи та механізм управління —
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Рис. 1. Організаційний механізм державного

регулювання психологічною складовою ЦЗ
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сукупність процедур ухвалення уп-
равлінських рішень [4, т. 6, с. 262].

Розглядаючи будову організа-
ційного механізму державного ре-
гулювання психологічної складо-
вої ЦЗ (рис. 1), треба зазначити,
що його базовими частинами є:
найвищий орган виконавчої влади
(уряд країни); центральний орган
виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну
політику у сфері ЦЗ (ДСНС Украї-
ни); підрозділ служби ЦЗ України,
на який покладено функції щодо
організаційно-методичного керів-
ництва діяльністю психологічного
спрямування (Відділ психологіч-
ного забезпечення та захисту на-
селення); підрозділи та окремі
структури ДСНС України, діяль-
ність яких має психологічне спря-
мування. Ці частини мають внутрі-
шню впорядкованість, ієрархію та
відповідну взаємодію.

Утворенню зв'язків між зазна-
ченими частинами організаційно-
го механізму сприяє сукупність
процесів, до яких належать: деле-
гування повноважень, встановлен-
ня завдань та регламентація діяль-
ності психологічного спрямуван-
ня.

Процес функціонування організаційного механізму
державного регулювання психологічною складовою ЦЗ
базується на загальних розпорядчих документах, які
встановлені державою; відомчих документах спеціаль-
но уповноваженого органу виконавчої влади, якому дер-
жава делегувала регуляторні повноваження по забезпе-
ченню ЦЗ та внутрішніх адміністративних і локальних
розпорядчих документах. Зазначені документи регла-
ментують взаємодію частин організаційного механізму.
Сукупність процедур ухвалення управлінських рішень
має чітку вертикаль та базується на відносинах субор-
динації між учасниками відносин, які не рівні за стату-
сом.

Враховуючи специфіку служби ЦЗ, невід'ємною
складовою організаційних заходів є їх нормативно-пра-
вове закріплення.

Правове регулювання — це цілеспрямований вплив
права на суспільні відносини з метою їх впорядкування
за допомогою системи спеціальних юридичних засобів.
Найважливішою категорією інструментів державного ре-
гулювання, за допомогою яких держава вимагає від
суб'єктів суспільних відносин виконання своїх рішень, є
законодавство.

Правовий механізм державного регулювання пси-
хологічною складовою ЦЗ — це ухвалення норматив-
но-правових актів щодо забезпечення державної по-
літики у сфері ЦЗ на основі яких проводиться органі-
заційно-розпорядча та адміністративно-виконавча ро-
бота. Правовий механізм державного регулювання пси-
хологічної складової ЦЗ являє собою сукупність заходів
законодавчого, виконавчого і контролюючого харак-
теру, покликаних визначати, конкретизовувати та по-
кращувати організацію діяльності психологічного спря-
мування.

Таким чином, організаційний механізм, який визна-
чає адміністративну структуру та формує оптимальну си-
стему управління тісно переплітається з правовим меха-
нізмом та утворює цілісний, узгоджений організаційно-
правовий механізм державного регулювання.

Аналізуючи організаційно-правовий механізм дер-
жавного регулювання, треба зазначити, що основними
його елементами є: суб'єкти регулювання; об'єкти регу-
лювання; взаємодія між ними (сукупність впливів у ме-
жах правових норм) та результат регулювання. Голов-
ною рисою суб'єкта державного регулювання є наявність
у нього певної компетенції та владних повноважень, які
дають змогу втілювати свою волю у формі управлінсь-
ких рішень, обов'язкових до виконання. Суб'єкт регулю-
вання справляє цілеспрямований вплив на об'єкт регу-
лювання з метою забезпечення його функціонування та
руху до заданої мети.

Регуляторна дія визначає форми взаємодії суб'єкта
та об'єкта регулювання. Сукупність правових норм фор-
мує завдання та функції регулювання, які в свою чергу
утворюють відповідний вплив на об'єкт регулювання че-
рез методи та дії з урахуванням сформованої організа-
ційної структури.

Об'єкт регулювання — система, на яку спрямовуєть-
ся владний вплив суб'єкта регулювання, тобто система,
яку регулюють. Складність впливу на об'єкти державно-
го регулювання визначається їх масштабними характе-
ристиками, кількістю, різноманіттям, постійністю взає-
модії, змінюваністю та неможливістю точно передбачи-
ти поведінку людей [5, с. 487].

Існує мінливе домінування активної ролі суб'єктів і
об'єктів державного регулювання. Залежно від цілей
суб'єкт державного регулювання може розглядатися і
як об'єкт для вищої ланки в ієрархії управління [5, с. 682].
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Об'єкти державного регулювання 

Результати діяльності у вигляді виконання 
поставлених завдань 

Оптимальне виконання / 
очікуваний стан 

Недоліки у виконанні / 
необхідність коригування 

Рис. 2. Алгоритм регулюючого впливу організаційно-правового

механізму державного регулювання психологічної складової ЦЗ
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Результатами регулювання є підтримка необхідної
взаємодії між основними елементами, забезпечення по-
слідовного та раціонального впливу та своєчасна
мінімізації можливих відхилень від установлених норм.

Для розуміння функціонування організаційно-пра-
вового механізму державного регулювання психологіч-
ної складової ЦЗ, розглянемо алгоритм його регулюю-
чого впливу (рис. 2).

У представленому алгоритмі структурні елементи
конкретизовані відповідно до структури, яка на разі
існує. До суб'єктів механізму державного регулювання
відносяться органи влади, яким делеговано повноважен-
ня забезпечувати регулюючий вплив держави. Перелік і
структура цих суб'єктів визначається специфікою покла-
дених функцій, особливостями організаційно-штатної
структури, пріоритетами виконання завдань та іншими
чинниками.

Мета — ідеальне передбачення результату діяль-
ності, що виступає її регулятором [5, с. 385]. Мета меха-
нізму державного регулювання психологічною складо-
вою ЦЗ як спонукальний мотив діяльності, що має об'єк-
тивний, раціональний і системно організований харак-
тер, обумовлює змістовне наповнення сукупності за-
ходів, використовуючи які, держава, через спеціально
уповноважений орган виконавчої влади, визначає, упо-
рядковує та контролює діяльність психологічного спря-
мування.

Завдання та функції, конкретизовані в планах, ви-
могах та задачах знаходять своє відображення в розпо-
рядчих документах. Процес регулювання здійснюється
за допомогою вимог, правил і обмежень, охоплює конт-
роль, заохочення та планування.

Регуляторні впливи в організаційно-правовому ме-
ханізмі державного регулювання психологічною складо-
вою ЦЗ полягають у чіткому визначенні завдань та реал-
ізації контролюючої функції з боку суб'єкта регулюван-
ня. Реалізуються вони шляхом застосування методів ко-
ригування діяльності (поточне звітування, вказівки, до-
ручення) та реалізації дій. Організаційні структури рег-
ламентують підпорядкування в підрозділах, розподіл по-
вноважень, функціональні обов'язки та координацію
діяльності.

До об'єктів організаційно-правового механізму дер-
жавного регулювання психологічної складової ЦЗ нале-
жать органи та підрозділи служби ЦЗ, на які покладено
реалізацію заходів психологічного характеру.

Оцінюючи результати регулювання діяльності ви-
значають, наскільки виконання є оптимальним. Якщо ре-
зультат задовольняє вимогам, отриманий корисний
досвід враховується в подальшій діяльності. Якщо ха-
рактеристики результату виходять за межі (певні озна-
ки задані нормою) ці процеси чи недоліки коригуються.
Зворотній зв'язок дає повну інформацію щодо резуль-
тату регулювання, підстави для своєчасного застосуван-
ня заходів додаткового впливу на діяльність об'єкту ре-
гулювання та повернення її у межі визначених пара-
метрів.

Базою для створення умов державного регулюван-
ня є правове забезпечення. Організованість правових
норм передбачає їх внутрішню узгодженість, яка тісно
пов'язана з ієрархічним підпорядкуванням приписів за
їх юридичною силою та єдністю правових норм.

Розглядаючи історичний аспект дії організаційно-
правового механізму державного регулювання психоло-
гічної складової ЦЗ, треба відзначити Інструкцію з орга-
нізації психологічного забезпечення службової діяль-

ності аварійно-рятувальних служб. Цей документ, прий-
нятий у 2004 році, є базовим в діяльності психологів
служби ЦЗ. Викладені в ньому засади обумовлюють ос-
новну діяльність психологічного спрямування. Документ
чинний, хоча й потребує оновлення та доопрацювання.

Першим документом, який окреслив правове поле
системи психологічного забезпечення у сфері ЦЗ, став
Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
(2004), який виокремим психологічний захист з-поміж су-
купності інших видів захистів. Цей закон у 2012 році втра-
тив чинність на підставі Кодексу цивільного захисту [2,
с. 20].

На виконання зазначеного закону, у 2004 році була
розроблена розгорнута концепція психологічного забез-
печення Міністерства України з питань надзвичайних си-
туацій (далі МНС України), в якій були визначені пріори-
тетні напрями діяльності та інші аспекти організації пси-
хологічного забезпечення. Серед іншого, були визначені
цільові групи, на які мали спрямовуватися зусилля прац-
івників служби психологічного забезпечення. Заходи
були розраховані на 3 роки, в подальшому дія цього до-
кументу не подовжувалася.

Наступним документом була Концепція соціального
і гуманітарного розвитку МНС України. Цей документ
чинний та має на меті доведення науково обгрунтованої
і скоординованої системи поглядів на поширення і зак-
ріплення соціальних і гуманітарних цінностей в органах
і підрозділах ЦЗ, пріоритети діяльності щодо впровад-
ження соціальної і гуманітарної політики держави в МНС
України, а також механізмів їх реалізації. Положення цієї
концепції теж потребують приведення у відповідність до
чинного законодавства.

Важливим з точки зору побудови організаційної
структури, є наказ МНС України від 10.04.2006 № 211
"Про утворення Управління соціально-гуманітарної ро-
боти та психологічного забезпечення МНС України". У
складі зазначеного Управління було створено відділ пси-
хологічного забезпечення та захисту населення, який
займається загальним організаційним, методичним кер-
івництвом і контролем за діяльністю психологів служби
ЦЗ.

Подальшим наповненням нормативного забезпечен-
ня психологічного напряму діяльності стало затверджен-
ня у 2008 році Положення щодо організації роботи по-
заштатних мобільних груп екстреної психологічної до-
помоги особовому складу підрозділів МНС і постражда-
лому внаслідок надзвичайних ситуацій населенню. Цей
наказ чинності не втратив але потребує доопрацювання.

Сьогодні організаційно-правові засади психологіч-
ного захисту регламентує Кодекс цивільного захисту. Ух-
валений 2012 року, цей документ остаточно закріпив ста-
тус психологічного захисту серед інших обов'язкових за-
ходів по захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій [2, с. 9] та визначив, що постраждалі, а також
особи, які залучалися до виконання аварійно-рятуваль-
них та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, мають
право на отримання безоплатної психологічної допомо-
ги [2, с. 16].

Указ Президента України від 16.01.2013 № 20/2013
"Деякі питання Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій", який врегулював питання функціонуван-
ня ДСНС України, в якості правонаступника МНС Украї-
ни, затвердив Положення про Державну службу Украї-
ни з надзвичайних ситуацій. Серед завдань зазначено,
що ДСНС організовує та проводить роботу із психологі-
чного забезпечення особового складу органів і під-
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розділів ЦЗ та психологічного захисту населення у разі
загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

Цікавим з юридичної точки зору є План основних за-
ходів психологічної служби ДСНС України на 2014 рік,
який визначає зміст, терміни виконання та відповідаль-
них за заходи психологічного спрямування заплановані
на 2014 рік. Привертає увагу формулювання "психолог-
ічна служба ДСНС України" — жодний документ не зак-
ріпив за підрозділами ЦЗ, які займаються діяльністю пси-
хологічного спрямування, такого статусу, на відміну від
медичної служби, де такий документ є (наказ МНС Ук-
раїни від 17.06.2008 № 464 "Про затвердження Поло-
ження про Медичну службу МНС України").

Проведений аналіз нормативно-правової бази пси-
хологічної складової ЦЗ доводить, що теперішній стан
правового регулювання являє собою перелік розпоряд-
чих документів, які в більшості непослідовні, втратили
актуальність або морально застарілі. Виходячи з необх-
ідності подальшого розвитку та становлення психологі-
чного служби ДСНС України виникає потреба в онов-
ленні та нормативно-правовому закріплені низки розпо-
рядчих документів.

З метою оптимізації діяльності психологів ДСНС Ук-
раїни базовим документом, який би закріпив основні за-
сади організації та проведення робіт з надання психо-
логічної допомоги, стало б Положення про психологіч-
ну службу ДСНС України. Визначення статусу психолог-
ічної служби функціонально та методологічно поєдна-
ло б всі підрозділи ДСНС України, які мають психологі-
чне спрямування. Зрозумілий статус, регламентовані зав-
дання та функції сил ДСНС України, дозволили б вста-
новлювати взаємодію з відповідними службами
міністерств та інших органів виконавчої, які організову-
ють та здійснюють комплекс заходів по психологічному
супроводженню діяльності та наданню екстреної психо-
логічної допомоги.

Для організаційно-методичного керівництва всією
психологічною службою ДСНС України доцільним було
б створення Центру психологічної допомоги ДСНС
України — органу відокремленого адміністрування.

Важливим але нерозв'язаним залишається питання
встановлення нормативів необхідної чисельності психо-
логів ДСНС України, які залучаються для надання допо-
моги в умовах надзвичайної ситуації та закріплення меж
відповідальності психологів ДСНС України, які працю-
ють в умовах надзвичайної ситуації.

ВИСНОВКИ
ЦЗ як функція держави потребує відповідного втру-

чання в процеси суспільних відносин, які пов'язані з пи-
таннями безпеки та соціального захисту. Реалізовуєть-
ся це втручання шляхом застосування державного регу-
лювання в якості коригуючого впливу.

Виконання завдань державної політики у сфері ЦЗ,
оптимізація регуляторного впливу на організацію діяль-
ності психологічного спрямування, передбачає застосу-
вання складного комплексного механізму державного
регулювання. Вирішальним за своїм значенням є його
організаційно-правова складова, яка спрямована на ко-
ригування та упорядкування діяльності. Послідовне ви-
користання організаційного і правового механізмів ут-
ворює організаційно-правовий механізм державного ре-
гулювання.

Проведений аналіз нормативно-правової бази пси-
хологічної складової ЦЗ показує, що теперішній стан
правового регулювання потребує оновлення та норма-

тивно-правового закріплення низки розпорядчих доку-
ментів. Першочерговою потребою оптимального функ-
ціонування є визначення статусу психологічної служби
ДСНС України.

Отже, розуміння та раціональне використання мож-
ливостей організаційно-правового механізму державно-
го регулювання психологічною складовою ЦЗ дозволить
впорядкувати діяльність психологічного спрямування
ДСНС України відповідно до вимог сьогодення. Зумов-
леність правотворчої діяльності об'єктивними умовами
розвитку суспільства, наукова обгрунтованість заходів,
розподіл матеріальних і кадрових ресурсів з урахуван-
ням існуючих потреб створить сприятливі умови для роз-
витку психологічної складової ЦЗ та допоможе чітко виз-
начити не тільки структурно-функціональні, але й орган-
ізаційно-правові аспекти діяльності психологів ДСНС Ук-
раїни.

Пріоритетними напрямами подальшого вдоскона-
лення організаційно-правового забезпечення психолог-
ічної складової ЦЗ є включення психологічного захисту
населення в роботу органів центральної виконавчої вла-
ди, які займаються питаннями попередження і реагуван-
ня на надзвичайні ситуації та запровадження механізмів
злагодженої системи взаємодії між міністерствами, які
мають у своєму складі психологічні підрозділи або фор-
мування.
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