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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Підготовка кадрів для органів державного управлі�

ння сфери цивільного захисту є однією із найважливі�

ших завдань держави. За останні роки здійснено захо�

ди щодо зміцнення кадрового потенціалу керівної лан�

ки апарату МНС України, апаратів центральних органів

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і ко�

ординується через Міністра, посилено кадровий потен�

ціал органів і підрозділів МНС України, державних

суб'єктів господарювання МНС України. Разом з тим,

сьогодні в підрозділах МНС України ще має місце висо�

ка плинність кадрів, особливо низової ланки. Низькою

є дієвість кадрового резерву. Освітній і професійно�ква�

ліфікаційний рівень окремих керівних працівників і спец�

іалістів середнього начальницького складу не завжди

відповідає професійно�кваліфікаційним вимогам.

Крім того, керівництво МНС України вимагає розг�

лянути питання впливу реалізації державної кадрової

політики в системі МНС України на досягнення якості

управлінських рішень у сфері цивільного захисту [1].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Отже, на даний час існує проблема, яка полягає у

тому, що рівень кадрової політики та система підготов�

ки кадрів органів управління та сил цивільного захисту

не у повній мірі відповідає змісту завдань, які на них по�

кладаються.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У попередніх наукових дослідженнях: висвітлено

систему відбору та вивчення кадрів для служби цивіль�

ного захисту та порушено проблему підготовки кадро�

вого резерву [2]; розглянуто проблему удосконалення

системи фахового навчання для системи цивільного за�

хисту [3]; досліджено сучасний стан, перспективи та про�

блемні питання з підготовки фахівців в галузі охорони

праці у вищих навчальних закладах МНС України [4];

намічені шляхи розвитку системи підготовки кадрів у

перспективі] [5]; проаналізовані сучасні методи навчан�
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ня в системі підготовки керівних кадрів [6]. Не виріше�

ною проблемою залишається дослідження шляхів підви�

щення якості державної кадрової політики і системи

підготовки кадрів для органів управління та сил цивіль�

ного захисту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Завданням наукової статті ставиться дослідити мож�

ливі шляхи підвищення якості кадрової політики і сис�

теми підготовки кадрів для органів управління та сил

цивільного захисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відомо, що державна кадрова політика — це стра�

тегія держави з формування й раціонального викорис�

тання кадрового потенціалу суспільства. Державна га�

лузева кадрова політика є складовою державної кад�

рової політики, яка базується на державних пріорите�

тах з урахуванням галузевих особливостей та потреб і

відповідних ресурсів, механізм реалізації державної

кадрової політики і являє собою комплекс правових

норм, принципів, засобів, що забезпечують раціональ�

ний добір, підготовку, використання та розвиток людсь�

кого потенціалу у сфері цивільного захисту [7].

Попередні наукові дослідження щодо державної

кадрової політики у сфері цивільного захисту [7] свід�

чить про те, що серед основних проблем, які потребу�

ють невідкладного вирішенні, є такі:

— невідповідність державної кадрової політики ви�

могам трансформаційних процесів у державі внаслідок

того, що значна частина наявного кадрового корпусу

державного управління та місцевого самоврядування не

готова до роботи в умовах сьогодення і на перспекти�

ву;

— недосконалість законодавчої бази, яка не надає

процесам управління персоналом правової обгрунтова�

ності, урегульованості та захищеності, не враховує євро�

пейські стандарти в кадровій сфері;
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— відсутність стратегічного спрямування щодо

підготовки персоналу відповідно до потреб суспільства,

яке передбачає кваліфіковане здійснення прогнозуван�

ня, планування, постійне оцінювання ситуації з персо�

налом у країні;

— невпорядкованість, слабка функціональна виз�

наченість структур по роботі з персоналом, недостатня

кваліфікація персоналу кадрових служб, що веде до

неефективності, неузгодженості підходів у кадровому

менеджменті.

У той же час, Левчук І.П. відмічає [2], що у рамках

державного реформування кадрової політики в системі

цивільного захисту сплановані та здійснені заходи, спря�

мовані на розвиток системи управління персоналом, а

саме: розпочато процес реформування номенклатурної

системи в систему кадрового менеджменту централізо�

ваного типу та створення єдиної автоматизованої інфор�

маційно�аналітичної системи обліку та управління пер�

соналом, розроблені та виконуються заходи, спрямо�

вані на вдосконалення планування кадрових ресурсів.

Поряд з цим, дослідник відмічає, що позитивний вплив

впроваджених заходів на стан якісного кадрового за�

безпечення системи цивільного захисту досі недо�

статній. Зміни організаційно�штатних структур органів

роботи з особовим складом, скорочення їх чисельності

до показників мінімально достатньої доцільності, зни�

жують ефективність кадрової роботи на всіх рівнях кад�

рової вертикалі та негативно впливають на здатність

виконувати поставлені завдання. Причинами такого ста�

ну справ є: відсутність затверджених варіантів перспек�

тивних штатів складу сил на подальшу перспективу до

2015 року та детальної інформації про перспективний

розподіл посад за спеціальностями, штатними катего�

ріями осіб рядового і начальницького складу. Крім того,

система управління кар'єрою не забезпечує на достат�

ньому рівні планування та управління кар'єрою, не спря�

мована на оптимальне виконання завдань щодо забез�

печення потреб системи цивільного захисту в людських

ресурсах та можливості кожної особи реалізувати свій

потенціал, а процес формування резерву кандидатів для

просування по службі та направлення на навчання не

завжди грунтується на результатах їх оцінювання. На

жаль, дотепер не набуло системного характеру запро�

вадження алгоритму роботи органів управління щодо

відбору начальницького складу до складу резерву кан�

дидатів для призначення на посади миротворчого пер�

соналу, міжнародних спільних навчань.

На теперішній час підготовка кадрів для системи

цивільного захисту здійснюється через ступеневу сис�

тему безперервного навчання та включає такі складові:

початкова спеціальна підготовка молоді; професійна

(первинна) підготовка; вища освіта за напрямами "по�

жежна безпека" та "рятувальна справа". Існуюча підси�

стема підготовки кадрів в основному забезпечує підго�

товку висококваліфікованих фахівців відповідно до дер�

жавних стандартів та вимог до посад. Водночас мере�

жа спеціальних вищих навчальних закладів не повною

мірою відповідає реальним потребам системи цивільно�

го захисту та потребує подальшої оптимізації [7].

Крім того, потребує вдосконалення зміст підготов�

ки та підвищення кваліфікації фахівців усіх освітньо�ква�

ліфікаційних рівнів відповідно до державних вимог та

досвіду підготовки їх застосування у гуманітарних опе�

раціях за кордоном, а також у зв'язку з переходом сис�

теми вищої освіти України на підготовку фахівців за схе�

мою "бакалавр — магістр".

Залишається недостатньою практична підготовка

випускників спеціальних вищих навчальних закладів та

навчальних частин (центрів) до виконання обов'язків за

призначенням. Рівень знання іноземних мов фахівців

системи цивільного захисту не дає можливості залучи�

ти весь особовий склад до участі в міжнародних навчан�

нях та операціях. Матеріально�технічна база спеціаль�

них вищих навчальних закладів та навчальних частин

(центрів) застаріла, не в повній мірі відповідає вимогам

підготовки фахівців і потребує оновлення.

Інститут державного управління у сфері цивільного

захисту є єдиним в Україні вищим навчальним закладом,

в якому щороку підвищують кваліфікацію керівники

цивільного захисту різних рівнів зі складу функціональ�

них підсистем цивільного захисту, територіальних підси�

стем цивільного захисту м. Києва, державні службовці

МНС України, ректори та викладачі вищих навчальних

закладів України. Інститут здійснює освітню діяльність

відповідно до отриманих ліцензій на надання освітніх

послуг. Інститут включено до Державного реєстру ви�

щих навчальних закладів України, він є галузевим ви�

щим навчальним закладом післядипломної освіти [8].

На підставі Положення про порядок підготовки, пе�

репідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів

і фахівців у сфері цивільного захисту, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня

2001 р. № 874, Інститут є уповноваженим МНС України

на здійснення функції з організації та науково�методич�

ного забезпечення функціонального навчання (підви�

щення кваліфікації цільового призначення) керівних

кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у

сфері цивільного захисту.

Основними напрямами діяльності Інституту є [8]:

— надання освітніх послуг згідно з державним за�

мовленням та договірними зобов'язаннями для потреб

центральних органів виконавчої влади і місцевого са�

моврядування, підприємств, установ та організацій,

інших юридичних та фізичних осіб тощо;

— проведення фундаментальних та прикладних на�

укових досліджень;

— здійснення наукової і науково�технічної експер�

тизи у сфері науково�технічних розроблень та дослід�

но�конструкторських робіт, фундаментальних і при�

кладних досліджень, у тому числі на стадії їх практич�

ного застосування (впровадження, використання, на�

слідки використання тощо);

— організаційне та науково�методичне керівницт�

во мережею територіальних курсів, навчально�методич�

них центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяль�

ності.

Виходячи з основних напрямів діяльності Інституту,

його головними завданнями в галузі надання освітніх

послуг є:

— здійснення післядипломної освіти у галузі 1702

"Цивільна безпека";

— підвищення кваліфікації викладачів навчальної

дисципліни "Безпека життєдіяльності" та інших дис�

циплін освітньої галузі 1702 "Цивільна безпека" відпо�
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відно до потреб центральних органів виконавчої влади,

які мають у підпорядкуванні навчальні заклади;

— підвищення кваліфікації з напряму 1501 "Держав�

не управління" державних службовців V�VІІ категорії, ке�

рівного складу підприємств, установ та організацій си�

стеми МНС;

— функціональне навчання (підвищення кваліфі�

кації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців

центральних та місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування, підприємств, уста�

нов та організацій, на яких поширюється дія законів у

сфері цивільного захисту, та його науково�методичне

забезпечення;

— спеціальне навчання керівників та виконавців

робіт протипожежного призначення;

— підготовка фахівців сфери цивільного захисту з

іноземних мов;

— проведення додаткової спеціальної підготовки

педагогічних працівників територіальних курсів, на�

вчально�методичних центрів цивільного захисту та без�

пеки життєдіяльності як компоненту системи безперер�

вної фахової освіти на основі науково�пошукових та ек�

спериментальних досліджень.

Завдання, які покладено на колектив Інституту дер�

жавного управління у сфері цивільного захисту, вико�

нуються у повному обсязі з високою якістю. Науково�

педагогічні працівники Інституту не зупиняються на до�

сягнутому і продовжують пошуки шляхів підвищення

якості навчально�виховного процесу. Цьому сприяють

плідна робота Вченої та Методичної ради Інституту, на

засідання яких виносяться найбільш важливі питання

життєдіяльності Інституту.

Проте, на наш погляд, необхідно і надалі удоскона�

лювати форми і методи навчання фахівців цивільного

захисту за такими напрямами:

— впроваджувати у навчальний процес прогресивні

методи навчання з елементами командно�штабних ігор;

— застосовувати дистанційне навчання зі слухача�

ми заочної форми та спеціального навчання;

— надавати слухачам більше навчального часу для

самостійного освоєння матеріалу із застосуванням від�

повідних форм контролю та звітності;

— організовувати виїзні заняття під час проведен�

ня реальних навчань органів управління системи цивіль�

ного захисту;

— широко впроваджувати результати наукових дос�

ліджень у навчальний процес.

Крім того, з метою підвищення якості державної

кадрової політики у сфері цивільного захисту пропо�

нується:

— удосконалити зміст підготовки та підвищення

кваліфікації фахівців усіх освітньо�кваліфікаційних

рівнів відповідно до державних вимог та досвіду підго�

товки;

— привести у відповідність державну кадрову по�

літику у сфері цивільного захисту вимогам трансфор�

маційних процесів у державі;

— привести законодавчу базу щодо кадрової по�

літики у відповідність до європейських стандартів у цій

сфері.

За умови виконання вищезазначених завдань мож�

на очікувати підвищення рівня якості кадрової політики

та системи підготовки фахівців сфери цивільного захи�

сту.

ВИСНОВОК
Таким чином, державна кадрова політика України у

сфері цивільного захисту спрямована на забезпечення

гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства і

держави, а механізмом її реалізації є комплекс право�

вих норм, принципів, засобів, що забезпечують раціо�

нальний добір, підготовку, використання та розвиток

людського потенціалу у сфері цивільного захисту.

Перспективним напрямом наукових досліджень з ви�

щерозглянутої проблематики вбачається дослідження

проблеми кадрового добору в органи управління та сили

цивільного захисту на посади нижчої та середньої ланки.
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