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ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО  

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

STATE SECURITY IN THE FIELD OF CIVIL DEFENCE 

OF POPULATION 

 
У статті окреслені ролі цивільного захисту у контексті державної безпеки 

країни та проаналізовано нормативно-правову базу забезпечення державної без-

пеки у сфері цивільного захисту населення. Визначено, що на даний час з метою 

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту діє Єдина 
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державна система цивільного захисту України. Поряд з цим зазначено, що зараз в 

Україні діє Стратегія національної безпеки України, яка затверджена Указом 

Президента України. Дана Стратегія спрямована на реалізацію до 2020 року 

визначених нею пріоритетів державної політики національної безпеки. 

Ключові слова: державна безпека, цивільний захист, цивільний захист на-

селення, державна безпека у сфері цивільного захисту населення. 

 

The roles of civil defense the context of state security of country are outlined in 

the article. Also the legal base of providing of state security in the field of civil defense 

of population is analysed. Certainly, that the Common state system of civil defense of 

Ukraine operates in the field of civil defense nowadays with the aim of providing of 

public policy realization. It is marked next to it, that the Strategy of national safety of 

Ukraine operates in Ukraine nowadays, that is ratified by Decree of President of 

Ukraine. This Strategy is oriented on realization up to 2020 of certain priorities of 

public policy of national safety which were stated by it. 

Keywords: state security, civil defence, civil defence of population, state security 

in the field of civil defence of population. 

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах інтеграції України до сві-

тового освітнього, наукового та економічного простору, відбуваються сут-

тєві зміни в законодавчій базі з питань державної безпеки у сфері цивільно-

го захисту населення, що пов’язано з впровадженням нових технологій, об-

ладнання, механізмів взаємодії, забезпечення, управління та інших аспектів 

діяльності.  

Упродовж 2017 року, в Україні зареєстровано 166 надзвичайних ситу-

ації, внаслідок яких загинуло 172 особи (з них 29 дітей) та постраждало 892 

особи (з них 417 дітей). За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у 

2017 році, розподілилися на: державного рівня  – 2; регіонального рівня  – 8; 

місцевого рівня – 69; об'єктового рівня   – 87. Порівняно з 2016 роком зага-

льна кількість НС у 2017 році збільшилася на 11,4 %, що говорить про виня-

ткову актуальність підвищення рівня державної безпеки у сфері цивільного 

захисту населення. Своєю чергою, останнє вимагає вивчення нині існуючих 

законодавчих та нормативно-правових актів у даній сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями у сфері су-

спільних відносин в межах розвитку науки державного управління в останні 

десятиріччя внесли такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як В. Авер’янов, 

Г. Атаманчук, В. Афанасьєв, В. Бакуменко, О. Нижник, Г. Ситник, та інші. 

Наукові роботи даних учених пов’язані перш за все з розв’язанням загаль-

них проблем у державному управлінні, а саме – організаційним та правовим 

засадам державного управління, теорією та історією державного управління, 

економічними аспектами управління тощо.  

Науковими працями, що своїм змістом перетинаються з державною 

безпекою в цілому займались такі учені, як І. Корж, А. Кузьменко, 

В. Пилипчук, Е. Скакун та інші. Проте саме нормативно-правова основа за-



 447 

безпечення державною безпекою у сфері цивільного захисту населення за-

лишається поза увагою. 

Постановка завдання. Метою даної статті є окреслення ролі цивіль-

ного захисту у контексті державної безпеки країни та аналіз нормативно-

правова бази забезпечення державної безпеки у сфері цивільного захисту 

населення. 

Виклад основного матеріалу. У ст. 3 Конституції України зазначено, 

що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1]. Безпека є цін-

ність, яка завжди має об’єктивно-суб’єктивну природу, бо носій цінності 

має об’єктивну природу, а її значимість завжди визначається індивідом. 

Тобто діалектика наукового пізнання передбачає взаємодоповнення 

суб’єктивного та гносеологічного підходів при вивченні об’єктів і процесів 

реального світу (соціального і природного) [2]. Абрахам Маслоу у своїй 

«Піраміді Потреб» визначив, що потреба в безпеці по пріоритетності є на-

ступною після фізіологічних потреб. Цивільна захист є важливим змістов-

ним складовим національної безпеки України. 

Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки Украї-

ни» до об'єктів національної безпеки належать по-перше, «людина і грома-

дянин – їхні конституційні права і свободи»; по-друге, «суспільство – його 

духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріаль-

ні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ре-

сурси» та по-третє «держава – її конституційний лад, суверенітет, територі-

альна цілісність і недоторканність». Поряд з цим, до суб’єктів забезпечення 

національної безпеки поряд з іншими органами виконавчої влади, громадя-

нами України та об’єднаннями громадян віднесено органи і підрозділи циві-

льного захисту [3]. Також у даному законодавчому акті є чітке визначення 

національної безпеки, на яке є основоположним, під «національною безпе-

кою» ми повинні розуміти «захищеність життєво важливих інтересів люди-

ни та громадянина, суспільства та держави, за якої забезпечуються сталий 

розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реа-

льних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохо-

ронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборо-

ни, міграційної політики, охорони здоров'я, охорони дитинства, освіти та 

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 підп-

риємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, 

ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, 

ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'я-

зку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціо-
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нування природних монополій, використання надр, земельних та водних ре-

сурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного се-

редовища та інших сферах державного управління при виникненні негатив-

них тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним 

інтересам». 

Згідно даного Закону до пріоритетів національних інтересів України  

поряд з гарантуванням конституційних прав і свобод людини та громадяни-

на та іншими пріоритетами віднесено «забезпечення екологічно та техно-

генно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження 

навколишнього природного середовища та раціональне використання при-

родних ресурсів». Останнє буде безпосередньо впливати на інтеграцію на-

шої країни в «європейський політичний, економічний, правовий простір з 

метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний без-

пековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантич-

ного договору».  

До основних реальних  та потенційних загроз національній безпеці у 

сфері цивільного захисту населення нашої країни на сучасному етапі відне-

сено невідповідність «сучасним викликам стану єдиної державної системи 

цивільного захисту (далі – ЄДСЦЗ), сил цивільного захисту, їх технічного 

оснащення», поряд з цим «значне антропогенне і техногенне перевантажен-

ня території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру», «погіршення технічного стану гід-

ротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро», «непідтримання в 

належному технічному стані ядерних об’єктів на території України» та  не-

безпеку техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму. 

До основних напрямів державної політики з питань національної без-

пеки згідно Закону України «Про основи національної безпеки» належить: 

забезпечення ефективного функціонування ЄДСЦЗ, оснащення сучасними 

видами техніки сил цивільного захисту; вжиття організаційних, економіч-

них, інженерно-технічних та інших заходів для зниження ризиків виникнен-

ня надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів; підвищення рівнів екологі-

чної, ядерної та радіаційної безпеки до норм і стандартів у відповідній сфе-

рі, в тому числі перетворення об’єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС на 

екологічно безпечну систему. 

Все вище перелічене, свідчить про вагомий внесок цивільного захисту 

населення у національну безпеку країни в цілому. 

У Кодексі цивільного захисту України (далі – Кодекс) дане визначен-

ня «цивільного захисту» як «функції держави, яка спрямована на захист на-

селення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання і ліквідації їх наслідків та на-

дання допомоги постраждалим». Поряд з цим у Кодексі зазначено, що циві-

льний захист є «одним із головних пріоритетів діяльності органів виконав-

чої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, 
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що провадиться на всій території України у мирний час та в особливий пері-

од і поширюється на все її населення» [4].  

Для забезпечення виконання вище зазначеної «функції держави» фун-

кціонує ЄДСЦЗ, яка, у свою чергу, складається з функціональний та терито-

ріальних підсистем та їх ланок. Діє дана система згідно з Постановою Кабі-

нету Міністрів України № 11 від 09.01.2014 року «Про затвердження Поло-

ження про єдину державну систему цивільного захисту» [5]. 

ЄДСЦЗ є сукупністю «органів управління, сил і засобів центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республі-

ки Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які 

забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту».  

Кожен рік для покращення стану цивільного захисту країни Кабінет 

Міністрів України видає Розпорядження про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту на рік. Так, на 2018 рік заплановано дуже багато 

необхідних заходів щодо удосконалення ЄДСЦЗ, з виконавцями та строками 

виконання [6]. 

Поряд з вищезазначеним зараз в Україні діє Стратегія національної 

безпеки України, яка затверджена Указом Президента України. Дана Стра-

тегія спрямована на реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів 

державної політики національної безпеки, а також реформ, передбаче-

них Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою Законом 

України від 16.09.2014 р. № 1678-VII, і Стратегією сталого розвитку "Украї-

на - 2020", схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5. 

Головним завдання Стратегії національної безпеки деталізація конце-

птуального рівня основ зовнішньої та внутрішньої політики держави, на 

якому визначаються національні інтереси, ймовірні загрози щодо їх реаліза-

ції, головна мета, цілі та завдання. Стратегія є своєрідним інструментом 

державної влади, за допомогою якого політичні рішення, які знайшли своє 

відображення у законах, концепціях та інших керівних документах з питань 

забезпечення національної безпеки, трансформуються у відповідні програ-

ми, проекти, плани, бюджети тощо [2].  

До загроз, які стосуються сфери цивільного захисту віднесено: «над-

мірний антропогенний вплив і високий рівень техногенного навантаження 

на територію України»; «негативні екологічні наслідки Чорнобильської ка-

тастрофи»; «значний обсяг відходів виробництва та споживання і неналеж-

ний рівень їх вторинного використання, переробки та утилізації»; «незадові-

льний стан єдиної державної системи та сил цивільного захисту, системи 

моніторингу довкілля». Останні підштовхують до пріоритетів забезпечення 

екологічної безпеки, а саме – «збереження природних екосистем, підтримка 

їх цілісності та функцій життєзабезпечення»; «створення ефективної систе-

ми моніторингу довкілля»; «ресурсозбереження, забезпечення збалансова-

ного природокористування»; «зниження рівня забруднення навколишнього 

природного середовища, забезпечення контролю джерел забруднення атмо-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
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сферного повітря, поверхневих і підземних вод, зниження рівня забруднення 

та відтворення родючості ґрунтів»; «очистка територій від промислових і 

побутових відходів»; «мінімізація негативних наслідків Чорнобильської ка-

тастрофи»; «недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологіч-

но небезпечних технологій, речовин, матеріалів, трансгенних рослин і збуд-

ників хвороб». 

Висновки. Цивільний захист посідає одну з головних ролей у дер-

жавній безпеці країни, це підтвердило нормативно-правова база забезпечен-

ня державної безпеки у сфері цивільного захисту населення, тому необхідно  

більш глибоко дослідити дане питання в подальшому. 
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В статті розкрито державне управління освітнім процесом у галузі нав-

чання учнів початкової школи пожежної безпеки впродовж 1910-1990 років. 

З`ясовано етапи формування соціально-педагогічних передумов пожежно-

профілактичної та виховної роботи зі школярами. Описано поетапний розвиток 
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