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Практична діяльність органів управління і сил єдиної

державної системи цивільного захисту України та ефек-
тивність заходів щодо протидії надзвичайним ситуаціям
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THE MODEL OF DETERMINING THE ESSENTIAL FORCES AND FACILITIES TO REACT ON EMERGENCIES

Сьогодні в умовах реалізації рішень Уряду України щодо розвитку конституційних засад демократич-
ної, правової, соціальної держави та формування громадянського суспільства важливим питанням є своє-
часне та адекватне реагування на надзвичайні ситуації, зростання кількості та масштабності яких стано-
вить загрозу національній безпеці України в економічній, соціальній та екологічній сферах.

У таких умовах на органи державного управління у сфері цивільного захисту покладаються важливі зав-
дання щодо здійснення комплексу заходів із реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків.
Масштабність та складність цих завдань вимагає підвищувати ефективність функціонування органів дер-
жавного управління у сфері цивільного захисту до рівня, що забезпечує їх виконання. У той же час, досвід
діяльності органів державного управління свідчить про те, що рішення, які ними приймаються щодо залу-
чення сил і засобів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій, не завжди відповідають реальним
потребам.

У науковій статті запропоновано модель визначення необхідної кількості сил і засобів цивільного захи-
сту для реагування на надзвичайні ситуації.

At the present time in Ukraine in the process of implementation of government decisions on the development
of democratic, legal and social state and building civil society the important issue is well-timed and adequate
reaction on emergencies the growth and extension of which is considered as the threat to national safety of
Ukraine in economic, social and ecological spheres. Important tasks on the realization of reaction measures on
emergencies and elimination of their consequences are entrusted on the state administration bodies in the
sphere of civil protection.

The complexity of these tasks requires to increase the effectiveness of state administration bodies in sphere
of civil protection which provides tasks implementation. At the same time, the experience of the state
administration's activity indicates that the decisions concerning forces and facilities involved in elimination of
emergencies are not always relevant.

The article suggests the model of determining the essential forces and facilities to react on emergencies.
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система показників, критерій дослідження.
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indexes, research criterion.

не завжди відповідають вимогам сьогодення. Існуючі
недоліки в організації реагування на надзвичайні ситу-
ації, прийнятті своєчасних і адекватних оперативній об-
становці рішень, а також у проведенні аварійно-ряту-
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вальних та інших невідкладних робіт свідчать про недо-
статній рівень організації управління в надзвичайних
ситуаціях.

Таким чином, існує проблема, яка полягає у тому,
що з однієї сторони — обсяги та зміст завдань, які
ставляться перед керівниками органів управління, зро-
стають та ускладнюються, а з іншої — методика виз-
начення раціонального складу сил і засобів для
ліквідації надзвичайної ситуації недостатньо дослідже-
на, а у діях керівників прослідковується шаблонність,
догматизм у сприйнятті вимог керівних документів, не-
спроможність проявляти творчість, рішучість та напо-
легливість.

Дослідження виконано в межах Програми наукової
і науково-технічної діяльності п. 7 Пріоритетних на-
прямів наукових досліджень Інституту державного уп-
равління у сфері цивільного захисту (пп. 5.2 — науко-
во-методологічні підходи до вивчення проблем держав-
ного управління у сфері цивільного захисту) та тісно
пов'язане з Програмою перспективного розвитку Інсти-
туту державного управління у сфері цивільного захисту
на 2014—2021 роки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У попередніх наукових дослідженнях узагальнено

та систематизовано теоретичні та методологічні поло-
ження, що надають прийняттю рішень характеру нау-
ково-обгрунтованого процесу, досліджено базові мо-
делі науково обгрунтованого управління в соціальних
системах [1], розглянуто питання забезпечення прийнят-
тя органами державного управління обгрунтованого
рішення на застосування сил і засобів цивільного захи-
сту за рахунок удосконалення інформаційного забез-
печення [2], запропоновано науково-методичний апарат
вибору найбільш раціонального рішення на застосуван-
ня сил і засобів цивільного захисту [3], досліджено кри-
терії оцінювання ефективності функціонування органів
державного управління у надзвичайних ситуаціях [4],
досліджено проблемні питання щодо організації робо-
ти органів управління у надзвичайних ситуаціях [5], до-

сліджено послідовність та зміст роботи керівника орга-
ну управління у надзвичайній ситуації, запропоновано
модель процесу управління під час реагування на над-
звичайну ситуацію [6]. Але наукового завдання щодо
розробки моделі процесу визначення необхідного скла-
ду сил і засобів цивільного захисту для реагування на
надзвичайну ситуацію не вирішувалося.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На підставі попередніх наукових досліджень, уза-
гальненого досвіду дій органів управління та сил ци-
вільного захисту розробити модель процесу визначен-
ня необхідного складу сил і засобів цивільного захисту
для реагування на надзвичайну ситуацію.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досліджено, що з метою якісної організації управ-

ління силами і засобами цивільного захисту під час ви-
конання завдань заздалегідь розробляються алгорит-
ми дій керівників та органів управління, які повинні
відповідати реальним процесам, що можуть виникнути
під час розвитку надзвичайної ситуації та забезпечити
прийняття обгрунтованого рішення [4, 5].

Для вирішення цієї задачі вибудовується певна по-
слідовність дій керівників, органів управління та сил ци-
вільного захисту, які являють собою окремі алгоритми
для конкретних ситуацій і для різних ланок органів
управління, що є безпосереднім процесом управління.
У попередніх наукових дослідженнях формалізовано
процес управління під час реагування на надзвичайну
ситуацію за допомогою алгоритмічної моделі, яку на-
ведено на рисунку 1 [6].

За результатами проведення першочергових за-
ходів та оцінки обстановки керівник робіт приймає
рішення, складовою якого є визначення необхідного
(оптимального) складу сил і засобів, які доцільно залу-
чити до ліквідації надзвичайної ситуації.

Для вирішення цього завдання сформовано систе-
му показників щодо визначення необхідного складу сил
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Рис. 1. Алгоритмічна модель процесу управління під час реагування
на надзвичайну ситуацію
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і засобів цивільного захисту для реагування на надзви-
чайні ситуації за визначеними частковими методиками,
які можливо використати для конкретної надзвичайної
ситуації.

Досліджено, що формування системи показників
визначення необхідного складу сил і засобів цивільно-
го захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації
доцільно здійснювати за показниками часткових мето-
дик, які використовуються у конкретній ситуації.

У систему вихідних даних запропоновано ввести
часткові показники, системні показники, загальносис-
темний показник та критерій дослідження [8].

Систему показників, яку можливо використовувати
для визначення необхідного складу сил і засобів у певній
надзвичайній ситуації, наведено у таблиці 1 [8].

Розглянемо модель визначення необхідного скла-
ду сил і засобів для ліквідації надзвичайної ситуації, що
пропонується.

На підставі вищерозглянутої алгоритмічної моделі
процесу управління під час реагування на надзвичай-
ну ситуацію [6] та запропонованому науково-методич-
ному підході щодо формування системи показників з
визначення необхідного складу сил і засобів для ре-
агування на надзвичайні ситуації, який полягає у ком-

Таблиця 1. Система показників дослідження
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плексному використанні часткових, системних та за-
гальносистемного показників шляхом їх згортання та
визначення критерію, умови коли кількість наявних
аварійно-рятувальних та забезпечуючих підрозділів
дорівнює, або більша кількості необхідних [7] про-
понується модель процесу визначення необхідного
складу сил і засобів цивільного захисту для реагуван-
ня на надзвичайну ситуацію, яку наведено на рисунку
2.

Під час зміни повсякденної обстановки внаслідок
виникнення надзвичайної ситуації керівник з організації
робіт з ліквідації надзвичайної ситуації на підставі про-
позицій штабу оцінює обстановку, визначає примірний
обсяг робіт та послідовність виконання за їх важливі-
стю, оцінює кількість наявних сил і засобів, які на да-

ний час є в його розпорядженні, показники місцевості,
віддає вказівки щодо підготовки вихідних даних для
прийняття рішення щодо ліквідації надзвичайної ситу-
ації (блок 1 — вхідних даних).

У подальшому штаб здійснює вибір часткових ме-
тодик для визначення необхідної кількості сил і за-
собів, які доцільно застосовувати в умовах конкрет-
ної надзвичайної ситуації. Штаб здійснює розрахун-
ки необхідної кількості різнорідних підрозділів за їх
функціональним призначенням за частковими мето-
диками (блок 2 — розрахунковий за частковими ме-
тодиками).

Визначається сумарна кількість аварійно-рятуваль-
них та забезпечуючих підрозділів, яку необхідно за-
лучити до ліквідації надзвичайної ситуації та по-

Рис. 2. Схема моделі визначення необхідного складу сил і засобів
для ліквідації надзвичайної ситуації
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рівнюється з сумарною кількістю аварійно-рятуваль-
них та забезпечуючих підрозділів, яка є в наявності у
керівника робіт (блок 3 — розрахунковий за систем-
ними показниками).

Розраховується ступінь відповідності кількості на-
явних аварійно-рятувальних та забезпечуючих підроз-
ділів необхідній для виконання завдання (блок 4 — уза-
гальнення розрахунків за загальносистемним показни-
ком).

Розглядається досягнення критерію дослідження
(блок 5 — логічний) — умови коли кількість наявних
аварійно-рятувальних та забезпечуючих підрозділів
дорівнює, або більша кількості необхідних.

Якщо ступінь відповідності кількості наявних ава-
рійно-рятувальних та забезпечуючих підрозділів не-
обхідній для виконання завдання більше, або дорівнює
одиниці, то на підставі проведених розрахунків розроб-
ляється задум дій, складовою якого є визначення необ-
хідного угруповання сил і засобів для ліквідації надзви-
чайної ситуації.

Якщо ступінь відповідності кількості наявних ава-
рійно-рятувальних та забезпечуючих підрозділів не-
обхідній для виконання завдання менше одиниці, то
вносяться зміни у блок вхідних даних, проводяться до-
даткові розрахунки за частковими методиками з метою
визначення необхідної кількість додаткових сил і за-
собів для виконання завдання щодо ліквідації надзви-
чайної ситуації.

ВИСНОВОК
Таким чином, можна очікувати, що запропонована

модель забезпечить своєчасне і обгрунтоване визначен-
ня необхідного складу угруповання сил цивільного за-
хисту для виконання завдань щодо ліквідації надзвичай-
ної ситуації.

Позитивним у вищезазначеній моделі є її універ-
сальність, тобто наповнення блоку 2 (розрахунковий за
частковими методиками) може бути й іншим у залеж-
ності від характеру надзвичайної ситуації. На відміну від
існуючих моделей вона дозволяє комплексно застосо-
вувати необхідні часткові методики з частковими показ-
никами та шляхом їх згортання у системні та загально-
системний показники і критерій дослідження визначи-
ти необхідний склад сил і засобів для реагування на
конкретну надзвичайну ситуацію та прийняття обгрун-
тованого рішення.

Подальшим напрямом наукових досліджень з вище-
розглянутої проблематики вбачається в науковому об-
грунтуванні способу раціонального розподілу необхід-
них сил і засобів за завданнями, напрямками та райо-
нами з метою повного і якісного виконання усього об-
сягу завдань з ліквідації надзвичайної ситуації.
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