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Досвід ліквідації наслідків надзви�
чайних ситуацій структурними підроз�
ділами МНС України свідчить про те,
що існують суттєві проблеми в органі�
зації управління під час виконання
ними поставлених завдань. Це зумов�
лене насамперед тим, що обстановка в
районі надзвичайних ситуацій зміню�
ється швидше, ніж проходить цикл уп�
равління і приймаються рішення про їх
ліквідацію. Тому на даний час виникла
проблема удосконалення методики оц�
інки ефективності організації управлі�
ння у надзвичайних ситуаціях.

Матеріали статті тісно пов'язані з
попередніми науковими досліджен�
нями, а саме: у [1] розглядались пробле�
ми подальшого розвитку методичного
апарату кількісного обгрунтування
рішень про ліквідацію наслідків надзви�
чайних ситуацій; у [2] розкрито шляхи
вирішення проблеми прогнозування
складу та кількості сил і засобів для
ліквідації наслідків надзвичайних ситу�
ацій; у [3] порушено проблеми коорди�
нації дій центральних та місцевих
органів виконавчої влади у надзвичай�
них ситуаціях, але вирішення проблеми
удосконалення методики оцінки ефек�
тивності організації управління у над�
звичайних ситуаціях не розглядалося.

Метою даної наукової статті є на ос�
нові аналізу попередніх наукових дослі�
джень та досвіду дій структурних під�
розділів МНС дослідити оперативність і
якість як показники оцінювання ефек�
тивності організації управління у надзви�
чайній ситуації, їх взаємозв'язок та виз�
начити критерій оцінки ефективності
організації управління.
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Відомо, що організація управління
структурними підрозділами МНС Ук�
раїни має на меті створення такої сис�
теми управління, яка забезпечила б ви�
конання ними завдань під час ліквідації
надзвичайної ситуації. Це можливо
лише за умови максимальної реалізації
їх потенційних можливостей.

Ефективність реалізації цих потен�
ційних можливостей залежить від
різних факторів, однак найважливішим
з них слід вважати якість управління,
оскільки саме від якості управління за�
лежить знання характеру та масштабу
надзвичайної ситуації, прогнозування
її розвитку, об'єктивна оцінка інших
умов обстановки, правильне визначен�
ня своїх цілей та шляхів найкращого ви�
конання поставлених завдань.

На теперішній час для дослідження
ефективності організації управління
використовується системний підхід,
згідно якого система управління розг�
лядається як ієрархічна структура, що
являє собою сукупність функціональ�
но взаємопов'язаних між собою органів
і пунктів управління, системи зв'язку,
автоматизації та інших систем [4; 5].

Принцип системного підходу вима�
гає, щоб обрані показники ефектив�
ності організації управління дозволяли
оцінювати як внутрішні властивості си�
стеми управління, так і відображати її
вплив на результат виконання силами
та засобами МНС України поставлених
завдань у надзвичайній ситуації.

Під час підготовки до ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації здійс�
нюється організація управління згідно
з конкретними умовами обстановки,

отриманим завданням і рішенням про
застосування сил і засобів. Організація
управління повинна забезпечити реал�
ізацію усіх вимог, що ставляться до уп�
равління силами МНС у даній конк�
ретній обстановці. Іншими словами,
організація управління повинна забез�
печити достатню для даних умов об�
становки ефективність функціонуван�
ня системи управління.

Відомо, що будь�який предмет
(об'єкт) має різні властивості, які виз�
начають якість і тим самим роблять
його відмінним від інших. Одні з влас�
тивостей є об'єктивними, на які немож�
ливо впливати, інші — суб'єктивними,
що піддаються впливу. Системі управ�
ління силами МНС також притаманні
такі властивості. Вони закладаються в
її організаційну структуру як раз на
етапі організації управління, виходячи
з суті й обсягу завдань управління, які
треба вирішити у надзвичайні ситуації.
Ті властивості, які витікають з суті уп�
равління і визначають її якість, набува�
ють характеру вимог. Вимоги, що вису�
ваються до системи управління в основ�
ному витікають з вимог до управління,
адже процес управління силами МНС
реалізується через функціонування си�
стеми управління.

Дослідження ефективності проце�
су організації управління полягає у виз�
наченні ступеня внеску системи управ�
ління у вирішення покладених на неї
завдань. При цьому особлива увага
приділяється оперативності та якості
функціонування системи управління у
надзвичайній ситуації.

У процесі організації управління
важливе значення має оперативність.
Оперативність є однією з найважливі�
ших вимог, що витікає з закону відпов�
ідності потрібного часу і часу, що є в
розпорядженні при вирішенні завдань
управління. Найбільш розповсюдже�
ний підхід щодо визначення оператив�
ності виконання органами управління
завдань з організації управління поля�
гає у тому, що під час підготовки до за�
стосування підпорядкованих сил та за�
собів необхідно точно враховувати ба�
ланс часу шляхом зіставлення по�
трібного часу (необхідного для лік�
відації надзвичайної ситуації) і часу, що
є в розпорядженні.

Дослідження підтверджують, що
сприятливий баланс часу забезпечуєть�
ся тільки в тому випадку, коли по�
трібний час на здійснення організації
управління не перевищує часу, що є в
розпорядженні (Т

р
).

Потрібний час (Т
оу

) визначається
як сумарний час виконання елементар�
них робіт, що складають організацію
управління [4—6]:

(1),
де Т

інф
 — час на збір, обробку та

доведення інформації, необхідної для
організації управління;

Т
орг

 — час на розгортання системи
управління силами та засобами МНС
України, які залучаються до ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації;

Т
гот

 — час на проведення заходів,
спрямованих на забезпечення безпере�
бійної роботи системи управління.

Час, що є в розпорядженні, — це
час, який витікає з оцінки розвитку над�
звичайної ситуації або директивно вста�
новлений старшим начальником. Якщо
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час, що витрачено на виконання завдань
з організації управління органами уп�
равління перевищує час, що є в розпо�
рядженні, то це може призвести до ви�
никнення кризової ситуації, тобто над�
звичайна ситуація не буде ліквідована з
мінімальними втратами з причини него�
товності системи управління, яка ство�
рюється під час організації управління,
а, таким чином, і в діях.

Очевидно, що час, який є в розпо�
рядженні, — це час (Т

р
), із закінченням

якого система управління не буде здат�
на забезпечити процес управління, що
не приведе до бажаного результату вза�
галі або виявиться менш ефективним
ніж планувалось. Тобто повинна вико�
нуватись нерівність [4—6]:

  (2).
Це визначає необхідність того, щоб

витрати часу органами управління на
виконання завдань з організації управ�
ління не перевищували час, що є в роз�
порядженні.

Час, що є в розпорядженні та по�
трібний час є величинами імовірнісни�
ми, тому виникає задача визначення
імовірності дотримування умови (2).
Цю імовірність можна визначити за та�
кою залежністю [4—6]:

)( (3),

де Р
о
 — імовірність своєчасного

здійснення усіх заходів з організації
управління;

Ф*(Т) — функція нормального
розподілення (функція Лапласа);

Т
р
 — часовий відрізок, який є в роз�

порядженні органів управління при
організації управління, за якого якість
виконання завдань управління знахо�
диться на потрібному рівні;

mТ
оу

 — математичне очікування
часу потрібного для здійснення заходів
організації управління;

mТ
оу

 — середньоквадратичне відхи�
лення потрібного часу для здійснення
заходів організації управління.

Не дивлячись на те, що робота
щодо організації системи управління
буде мати достатню оперативність, ви�
мога якості до процесу організації уп�
равління не може бути відсунута на
другий план. Хоч як би швидко не вир�
ішувались завдання з організації уп�
равління, створена система управлін�
ня повинна забезпечити прийняття
органами управління своєчасного мак�
симально обгрунтованого (якісного)
рішення на ліквідацію надзвичайної
ситуації.

Для досягнення високої якості уп�
равління без шкоди її оперативності
першочергове значення мають такі фак�
тори: організаційна структура системи
управління; достовірність і повнота цир�
кулюючої інформації в системі управл�
іння; рівень оснащеності і якість засобів
управління; взаємосумісність з система�
ми управління інших міністерств та
відомств, які беруть участь у ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.

Показник якості організації управ�
ління повинен забезпечувати врахуван�
ня перелічених факторів на етапі підго�
товки до участі у ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації. Якість органі�
зації управління буде визначатись ос�
новним завданням цього етапу — прий�
няттям (уточненням) рішення про

ліквідацію наслідків надзвичайної ситу�
ації, яке буде в повною мірою відпові�
дати умовам обстановки, що склалась,
тобто знаходитись в залежності від об�
сягу та цінності інформації, що зібра�
на та оброблена у системі управління,
яка створюється, і заходів, спрямова�
них на її безперебійну роботу. Імовір�
ність якісного виконання завдань сис�
темою, яка створюється (Ряі), можна
обчислити з виразу [4—6]:

2 (4),
де Р* — імовірність забезпечення

системою управління прийняття (уточ�
нення) рішення до надходження інфор�
мації про обстановку;

І — обсяг інформації, що зібрана
та оброблена за допомогою засобів уп�
равління до початку прийняття рішен�
ня (0 І<1).

Рівень ефективності функціону�
вання створеної під час організації уп�
равління системи управління в цілому
можна визначити за допомогою "ваго�
вого" згортання значень важливості
пунктів управління, які входять в сис�
тему управління силами та засобами
МНС України у надзвичайній ситуації.
Таким чином, об'єднавши їх в один
інтегральний показник, можна оцінити
рівень ефективності процесу органі�
зації управління силами та засобами
МНС України у надзвичайній ситуації
(К

оy
). Він визначається за формулою

[4—6]:

WP
n

1
(5),

де W
i
 — вaга i�гo пункту управлін�

ня y системі управління силами та за�
собами МНС України у надзвичайній
ситуації;

п — кількість пунктів управління,
що входять у систему управління сила�
ми та засобами МНС України у надзви�
чайній ситуації.

Для того, щоб оцінити вплив про�
цесу організації управління на ефек�
тивність реалізації потенційних мож�
ливостей сил та засобів МНС України
у надзвичайній ситуації, необхідно
мати показник зовнішньої ефектив�
ності функціонування системи управ�
ління, яка створюється, при максималь�
ному або необхідному значенні якого
забезпечується досягнення мети під час
ліквідації надзвичайної ситуації.

Для оцінки зовнішньої ефектив�
ності функціонування системи управ�
ління використовується показник, що
відображає ступінь реалізації потенц�
ійних можливостей силами та засоба�
ми МНС України щодо ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації (Е

нс
),

який визначається із співвідношення
[4—6]:

U
U p

(6),

де U
p 
— реалізовані можливості сил

та засобів НС України у НС, з ураху�
ванням функціонування створеної під
час організації управління системи уп�
равління;

U
nom

 — потенційні можливості сил
та засобів МНС України до початку
ліквідації надзвичайної ситуації.

Реалізовані можливості сил та за�
собів МНС України у надзвичайні си�
туації (U

p
) визначаються з виразу [4—

6]:

UU p (7).
Для того, щоб визначити, якою

мірою ступінь використання потенцій�
них можливостей (Е

нс
) дозволяє реалі�

зувати цільову функцію, потрібно її
величину порівняти з необхідною (Е

нсн
),

за якої забезпечується досягнення
мети застосування сил та засобів у над�
звичайній ситуації. Необхідний ступінь
реалізації потенційних можливостей
сил та засобів визначається із
співвідношення [4—6]:

U
U

(7),

 де U
н
 — можливості сил та засобів

МНС України, які необхідно реалізува�
ти за умови досягнення ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації у необ�
хідний (установлений) час.

Величина U
н
 визначається шляхом

моделювання, виходячи з потреби у
ресурсному забезпечені ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.

Порівнявши ефективність застосу�
вання сил і засобів МНС України у над�
звичайній ситуації (Е

нс
) з необхідною

ефективністю (Е
нсн

), можна судити про
ступінь внеску створеної під час орган�
ізації управління системи управління в
досягнення мети щодо ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.

Виходячи із вищерозглянутого,
критерієм оцінки ефективності органі�
зації управління силами та засобами
МНС України є вираз:

(9).
Таким чином, вищерозглянуті по�

казники та критерій оцінки ефектив�
ності організації управління у надзви�
чайних ситуаціях і відповідні матема�
тичні залежності дозволяють створити
комплексну методику оцінки ефектив�
ності організації управління силами та
засобами МНС України.
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