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В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ  

 

METHODS OF THE CIVIL PROTECTION INFORMATION  

AND ANALYSIS SYSTEM OPERATION IN PUBLIC  

ADMINISTRATION OF UKRAINE 

 
Наукову статтю присвячено визначенню критерію оцінювання альтерна-

тивних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

цивільного захисту в державному управлінні України. Встановлено відношення 

еквівалентності між двома системами − системою державного управління та 

системою інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту. Розробле-

но загальну систему показників оцінювання методів функціонування системи ін-

формаційно-аналітичного забезпечення, розкрито ієрархічний та змістовний 

взаємозв’язок між показниками. Визначено критерій оцінювання альтернативних 

методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивіль-

ного захисту в державному управлінні.  

Ключові слова: система інформаційно-аналітичного забезпечення, цивільний 

захист, метод функціонування, критерій оцінювання, показники, державне управління. 

 

This scientific paper is devoted to determination of the evaluation criterion of al-

ternative methods of the civil protection information and analysis system operation in 

public administration of Ukraine. A relation of equivalence between the public admin-

istration system and the system of information and analysis support of civil protection 

was established. A common framework of the evaluation indicators of the methods of the 

information and analysis system operation was developed. The hierarchical and informa-

tive interconnection between the indicators was disclosed. The evaluation criterion of al-

ternative methods of the civil protection information and analysis system operation in 

public administration was determined.  

Keywords: system of information and analysis support, civil protection, method of 

operation, evaluation criterion, indicators, public administration. 
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Постановка проблеми. Наразі в Україні триває реформування держав-

ного управління, метою якого визначено зниження адміністративного наван-

таження державного регулювання, покращення якості надання адміністрати-

вних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних 

дій. Досягти мети дій Уряду неможливо без широкого використання науко-

вих підходів до реформування всіх основних інститутів державного управ-

ління. Саме цього бракує нині в ході проведення в Україні адміністративної 

реформи. Актуального значення набуває проблематика, пов’язана з якісним 

покращенням діяльності органів державного управління, визначенням струк-

турно-функціональних основ побудови системи державного управління, по-

шуком шляхів оптимального розмежування компетенції та відповідальності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

У зв’язку з означеним, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

25 січня 2017 р. № 61-р схвалено Стратегію реформування системи Держав-

ної служби України з надзвичайних ситуацій (далі − ДСНС, Стратегія), де за-

значено, що існуюча система ДСНС не дає змоги в повному обсязі виконува-

ти покладені на Службу завдання з реалізації державної політики у сфері ци-

вільного захисту, забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності 

населення, його захисту від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небез-

печних подій [1]. 

Окрім інших, заходами щодо реалізації Стратегії визначено удоскона-

лення єдиної державної системи цивільного захисту (далі − ЄДСЦЗ), модер-

нізація системи централізованого оповіщення населення на центральному та 

регіональному рівні та створення системи оповіщення на рівні об’єднаних 

територіальних громад, створення та забезпечення функціонування автома-

тизованої системи управління телекомунікаційними мережами, центру обро-

бки даних, комплексної підсистеми інформаційної підтримки прийняття рі-

шень з питань надзвичайних ситуацій [1].  

Тому, вважаємо за необхідне суттєво поглибити дослідження проблем 

державного управління в цілому, і у сфері цивільного захисту − зокрема. 

Аналіз законодавства у сфері цивільного захисту засвідчив, що систему 

інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту в ньому наве-

дено розрізнено, фрагментарно, що не забезпечує системного підходу до 

визначення функцій і завдань, що покладено на вказану систему [2]. 

Виявлено протиріччя між сучасним станом ЄДСЦЗ та викликами 

українському суспільству, що потерпає від наслідків надзвичайних ситуацій. 

Зазначене надало можливість сформулювати наукову проблему щодо визна-

чення раціонального методу функціонування системи інформаційно-

аналітичного забезпечення цивільного захисту (далі − СІАЗ ЦЗ) за різними 

режимами функціонування ЄДСЦЗ та критерію його оцінювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Р. Войтович обґрунтувала 

визначальний критерій побудови сильної держави − запровадження практики 

комунікування влади та суспільства, що має, на переконання автора, сприяти 
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підвищенню протестного потенціалу суспільства, а це, у свою чергу, має по-

силити підзвітність влади, укріпити потенціал сильної держави [3, с. 13].  

Новий стратегічний підхід до розуміння сутності персоналу та ор-

ганізації процесу управлінської діяльності обґрунтовано А. Рачинським, що, 

на його думку, передбачає розробку та запровадження оптимізаційних техно-

логій стратегічного управління персоналом у системі органів державної вла-

ди. Крім того, А. Рачинським наведено показники ефективності діяльності 

персоналу, що впливають на забезпечення структурних змін у роботі органів 

державної влади [4, с. 29]. 

На основі аналізу моделей державної служби в зарубіжних країнах 

Д. Неліпою запропоновано напрями їх адаптації для України. Автором вияв-

лено залежність системи державної служби від рівня професійної компетент-

ності державних службовців, стану системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців, а також обґрунтовано необ-

хідність застосування комбінованої системи державної служби [5, с. 56, 60-61]. 

В. Бакуменко дослідив надзвичайно актуальну наукову проблему щодо 

публічного адміністрування та прийняття управлінських рішень. Автор фор-

мування управлінських рішень розглядає у складі єдиного управлінського 

процесу, що передбачає модель раціонального прийняття рішень і складається 

з етапів: виявлення та діагностування проблеми − формулювання обмежень та 

критеріїв для прийняття рішень − виявлення альтернатив − оцінка альтерна-

тив − вибір оптимальної альтернативи. У найбільш узагальненому вигляді вка-

зана модель містить блоки: підготовку до розробки управлінського рішення, 

розробку цього рішення та його прийняття (ухвалення) [6, с. 19-20]. 

Наукову проблему щодо теоретико-методологічного обґрунтування ін-

ституціональних засад розвитку державних систем цивільного захисту до-

слідив С. Андреєв. Під час розв’язання вказаної наукової проблеми автором 

узагальнено та згруповано основні чинники, що деструктивно впливають на 

інституціональний розвиток ЄДСЦЗ: кадрові, матеріально-технічні, науково-

освітні, організаційно-управлінські, політичні, правові, фінансово-економічні 

показники [7, с. 322]. 

Учені І. Неклонський та В. Самарін дослідили проблему щодо 

оцінювання ефективності виконання оперативних задач силами цивільного за-

хисту за рахунок реалізації певного варіанту взаємодії. За результатами 

вирішення вказаної проблеми авторами отримано систему узагальнених по-

казників, що дозволяє оцінити ефективність варіантів взаємодії сил ДСНС та 

Національної гвардії України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

а також визначено критерії оцінювання якості взаємодії за цими показниками 

[8, с. 57-58].  

На основі науково обґрунтованих критеріїв державного управління, що 

оптимізує чинне управління суспільним розвитком, С. Засунько дослідив ак-

туальну проблему щодо розв’язання нагальних завдань державного будів-

ництва у сфері забезпечення національної безпеки України. Одним із спо-
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собів вирішення даної проблеми автором запропоновано створення та розви-

ток єдиної системи цивільного захисту в державі, розробка способів і методів 

антикризового управління, створення організаційно-технічних,  інформацій-

них та інших систем, своєчасне забезпечення вищого ієрархічного рівня 

управління необхідною інформацією та надання населенню всебічної інфор-

мації про надзвичайну ситуацію [9, с. 101-108]. 

В. Квашуком, Ю. Раком на основі використання методів та моделей 

проектно-орієнтованого управління розроблено інформаційну модель ор-

ганізаційної структури управління системою цивільного захисту України на 

основі критерію „централізація-децентралізація” та обґрунтовано створення 

високоефективної системи управління силами та засобами цивільного захи-

сту [10, с. 92-94]. 

Наукове обґрунтування управлінських заходів, спрямованих на  підви-

щення якості управління персоналом здійснила Т. Коваленко. При цьому, ав-

тором удосконалено систему показників комплексної оцінки  управління 

персоналом на основі визначення показників, що характеризують якість про-

цесів управління персоналом, обсяги та структуру витрат на персонал, а та-

кож результативність управління персоналом [11]. 

Незважаючи на ґрунтовні результати попередніх наукових досліджень 

проблематики державного управління в цілому і у сфері цивільного захисту − 

зокрема, слід звернути увагу на недостатньо досліджену наукову проблему 

щодо визначення методів функціонування СІАЗ ЦЗ, їх сутності, показників 

та критерію оцінювання. 

Дослідження проведено в межах виконання заходів щодо реалізації 

Стратегії реформування системи ДСНС, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р. 

Постановка завдання. На основі аналізу попередніх наукових до-

сліджень, нормативно-правової бази сфери цивільного захисту сформулювати 

визначення понять СІАЗ ЦЗ, методів функціонування вказаної системи, ро-

зробити загальну систему показників та критерій оцінювання СІАЗ ЦЗ. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування СІАЗ ЦЗ пов’язано із 

функціонуванням ЄДСЦЗ, що визначено статтею 11 Кодексу цивільного за-

хисту України [2].  

Структуру СІАЗ ЦЗ можливо представити в узагальненому вигляді, що 

наведено на рис. 1. 

При цьому, у вказаній структурі передбачено, що СІАЗ ЦЗ функціонує 

у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної си-

туації та надзвичайного стану. Тому, залежно від умов, кожний елемент 

(блок) СІАЗ ЦЗ має свої особливості як за структурою, так і за функціональ-

ним навантаженням.  

На основі аналізу нормативно-правових актів, наукової літератури та 

запропонованої в роботі структури СІАЗ ЦЗ сформульовано авторське визна-

чення поняття СІАЗ ЦЗ. 
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Рис. 1. Узагальнена схема структури СІАЗ ЦЗ 

 

СІАЗ ЦЗ − це сукупності взаємопов’язаних підсистем (інформаційної 

та аналітичної), що функціонально та структурно забезпечують систему 

підготовки органів управління та населення до дій у надзвичайних ситуаціях 

у повсякденній діяльності, провадження заходів з оповіщення та інфор-

мування органів управління і населення під час загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій і оголошення надзвичайного стану, а також інфор-

маційно-аналітичну підтримку прийняття органами управління рішень у за-

значених умовах.  

Крім того, ґрунтуючись на обраному системному науково-

методичному підході щодо провадження дослідження дійшли до висновку 

про необхідність у визначенні сутності методів функціонування СІАЗ ЦЗ. 

На виконання вимог п. 2.2.31 Статуту дій у надзвичайних ситуаціях ор-

ганів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби (далі − Ста-

тут), затвердженого наказом МНС від 13.03.2012 № 575, керівником робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також керівником органу 

управління, що залучається до виконання робіт, здійснюється аналіз обста-
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ІАЗ 

підготовки ОУ та 

населення  

до дій  

у НС та НСт 

ІАЗ 

оповіщення  

та інформування  

ОУ та населення  

про НС та НСт 

ІАЗ 

населення  

щодо його дій  

у НС та НСт 

ІАЗ 

прийняття рішення 

ОУ  

у НС та НСт 

Примітка: 

ІАЗ − інформаційно-аналітичне забезпечення; 

НС − надзвичайна ситуація; 

НСт − надзвичайний стан; 

ОУ − органи управління. 
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новки у зоні надзвичайної ситуації за такими елементами [12]: 

характер і масштаби розвитку надзвичайної ситуації, ступінь небезпеки 

для працюючого персоналу та населення, межі небезпечних зон та прогноз їх 

розповсюдження; 

види і обсяги аварійно-рятувальних, інших невідкладних робіт та умо-

ви, у яких вони проводяться; 

потреба у силах та засобах для проведення робіт у максимально стислі 

строки; 

кількість, укомплектованість, забезпеченість і готовність до дій сил та 

засобів, послідовність введення їх у район надзвичайної ситуації для розгор-

тання робіт. 

СІАЗ ЦЗ в таких умовах функціонує комплексно, а саме:  

зазначений аналіз здійснюється фахівцями підрозділів СІАЗ ЦЗ 

(пунктів управління, робочої групи з оцінки обстановки і підготовки пропо-

зицій до рішення керівника, що входить до структури штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації) на основі отриманої інформації від органу 

управління вищої ланки, взаємодіючих органів управління та підпорядкова-

них структур;  

у подальшому в процесі аналізу обстановки фахівці штабу співвідно-

сять потребу у силах та засобах для проведення робіт з можливостями залу-

чених аварійно-рятувальних підрозділів, проводять розрахунки з метою їх 

оптимального застосування та надають пропозиції керівнику робіт з 

ліквідації надзвичайної ситуації (керівнику органу управління). 

При цьому, слід зазначити, що методи роботи керівника органу управ-

ління і штабу щодо планування дій підрозділів і управління ними під час 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежать від обстановки, визначе-

них завдань і строків їх виконання. На нашу думку, вказані методи можуть 

бути за сутністю єдиними в усіх ланках управління, або відрізнятися, але 

мають забезпечити своєчасне прийняття рішень і доведення завдань до 

підпорядкованих структур, повне і якісне планування заходів та дій, узгод-

жену роботу всіх органів управління, оперативне реагування на зміни обста-

новки і своєчасне виконання визначених завдань. 

Метод послідовної роботи застосовується під час попередньої підго-

товки до дій за призначенням і проводиться послідовно від органу управлін-

ня вищої ланки до аварійно-рятувального підрозділу включно. 

На нашу думку, керівник органу управління може застосовувати пара-

лельний метод роботи, що застосовується за умови обмеженого строку підго-

товки до дій (як правило, при виникненні надзвичайної ситуації), при цьому 

організація заходів реагування здійснюється одночасно у всіх органах управ-

ління та підрозділах, що залучаються до аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

За результатами аналізу керівних документів, практичної діяльності ор-

ганів управління та підрозділів під час реагування на надзвичайні ситуації в 



400 

 

роботі надається послідовність роботи керівника при паралельному методі 

роботи у її порівнянні з послідовним методом, що наведена у табл. 1. 

При цьому, зазначимо, що при паралельному методі роботи рекогнос-

цировка може проводитися за наявності часу. За відсутності такої можли-

вості питання взаємодії, управління та всебічного забезпечення відпрацьову-

ються на карті (схемі) та доводяться до керівників підпорядкованих ланок 

управління відповідними розпорядженнями. 

Однак, слід відмітити, що відповідно до вимог Статуту керівник органу 

управління може організовувати виконання заходів з ліквідації надзвичайної 

ситуації безпосередньо на місці події.  

З урахуванням змін обстановки він уточнює попередні рішення, зав-

дання, порядок управління, взаємодії та забезпечення підпорядкованих 

підрозділів [12, п. 2.2.34].  

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика методів роботи керівника органу  

управління у надзвичайних ситуаціях 
Послідовність та зміст роботи керівника  

при послідовному методі роботи 

[12, п. 2.2.3.3] 

Послідовність та зміст роботи керівника  

при паралельному методі роботи  

(удосконалено автором за [12, п. 2.2.3.3]) 

з’ясовує завдання з’ясовує завдання 

визначає першочергові заходи з підготовки 

підрозділів до виконання отриманого зав-

дання 

визначає першочергові заходи з підготов-

ки підрозділів до виконання отриманого 

завдання 

проводить розрахунок часу проводить розрахунок часу 

особисто або через першого заступника 

орієнтує своїх заступників, начальників 

служб і підпорядкованих підрозділів щодо 

подальшого порядку роботи 

особисто або через першого заступника 

орієнтує своїх заступників, начальників 

служб і підпорядкованих підрозділів що-

до подальшого порядку роботи 

дає вказівки про час і порядок роботи на 

місцевості і підготовку інформації для 

прийняття подальших рішень 

дає вказівки про підготовку інформації 

для прийняття рішення 

оцінює обстановку оцінює обстановку 

проводить рекогносцировку визначає задум дій 

приймає рішення та доповідає його вищому 

керівництву 

віддає попередні розпорядження підпо-

рядкованим підрозділам (після чого керів-

ники нижчої ланки управління на основі 

отриманого попереднього розпоряджен-

ня розпочинають роботу в своїх струк-

турах) 

затверджує рішення у керівника вищої лан-

ки управління 

завершує прийняття рішення, доповідає 

та затверджує його у керівника вищої 

ланки управління 

доводить завдання до особового складу оголошує рішення керівникам підпорядко-

ваних структур та доводить завдання до 

підрозділів 

організовує управління, взаємодію, всебічне організовує управління, взаємодію, 
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забезпечення дій підрозділів та контроль за 

їх підготовкою до виконання завдань за 

призначенням 

всебічне забезпечення дій підрозділів та 

контроль за їх підготовкою до виконання 

завдань за призначенням 

 

Спираючись на вимоги керівних документів, досвід діяльності органів 

управління та підрозділів під час ліквідації надзвичайних ситуацій, результа-

ти попередніх наукових досліджень із зазначеної проблематики та застосо-

вуючи метод аналогій, встановлено відношення еквівалентності між двома 

системами − системою управління цивільного захисту, що включає 

послідовність роботи керівника органу управління у надзвичайній ситуації, 

та системою інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту, 

що функціонує за різними методами залежно від режиму функціонування 

єдиної державної системи цивільного захисту.  

Еквівалентність двох вказаних систем, у даному випадку, розглядається 

за спільними ознаками, а саме: СІАЗ ЦЗ є складовою цивільного захисту і за-

безпечує його систему управління у різних режимах інформацією та її 

аналітичним обробленням, оповіщенням та інформуванням у разі загрози та 

виникнення надзвичайної ситуації, а також інформаційно-аналітичною 

підтримкою прийняття управлінського рішення. Таким чином, в роботі про-

понується авторське визначення поняття методу функціонування СІАЗ ЦЗ як 

визначеного способу реалізації сукупності систематизованих та взаємо-

пов’язаних заходів щодо виконання вказаною системою покладених на неї 

функцій і завдань у різних режимах функціонування.  

Також запропоновано авторське визначення послідовного, паралельно-

го та інтеграційного методів функціонування СІАЗ ЦЗ, як альтернативних у 

дослідженні. Послідовний метод функціонування СІАЗ ЦЗ − спосіб реалізації 

сукупності систематизованих та взаємопов’язаних заходів щодо виконання 

вказаною системою покладених на неї функцій і завдань, що передбачає іє-

рархічне послідовне їх виконання в усіх ланках системи управління. Парале-

льний метод функціонування СІАЗ ЦЗ − спосіб реалізації сукупності систе-

матизованих та взаємопов’язаних заходів щодо виконання вказаною систе-

мою покладених на неї функцій і завдань, що передбачає одночасне (на пев-

ному етапі) їх виконання в ланках системи управління.   

Статутом визначено, що залежно від обстановки і наявності часу 

послідовність роботи керівника органу управління може бути іншою. При 

цьому, керівник органу управління має передбачити мінімально необхідний 

час на підготовку підпорядкованих підрозділів до виконання визначених зав-

дань [12, п. 2.2.35]. 

Саме тому, наразі, виникла необхідність у застосуванні нового, більш 

довершеного методу, що дає фахівцям можливість комплексного врахування 

кращих якостей існуючих методів функціонування СІАЗ ЦЗ.  

У зв’язку з означеним в роботі запропоновано, як альтернативний, інте-

граційний метод функціонування СІАЗ ЦЗ як спосіб реалізації сукупності си-
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стематизованих та взаємопов’язаних заходів щодо виконання вказаною си-

стемою покладених на неї функцій і завдань, що поєднує в собі кращі якості 

послідовного й паралельного методів і передбачає ситуаційний підхід до їх 

застосування в ланках системи управління.   

З метою розроблення, у подальшому, ієрархічної моделі порівняння 

альтернативних методів функціонування СІАЗ ЦЗ в роботі пропонується за-

гальна система показників оцінювання методів функціонування СІАЗ ЦЗ. 

Ієрархічний та змістовний взаємозв’язок в системі показників для побудови 

ієрархічної моделі порівняння альтернативних методів функціонування СІАЗ 

ЦЗ наведено на рис. 2. У вказаній загальній системі показники за ієрархією 

поділяються на показники загальносистемного, системного та елементного 

рівня (часткові показники).  

Загальносистемний показник – інтегральна якість СІАЗ ЦЗ, що відо-

бражає сукупність властивостей та їх взаємозв’язок, а також ступінь придат-

ності системи до досягнення цілей, що стоять перед нею (Ф1). 

Системні показники – узагальнені фактори, що впливають на 

функціонування СІАЗ ЦЗ (Ф2-Ф5, Ф14-Ф17). В алгоритмічній моделі си-

стемні показники поділено на групи, а саме:  

за режимами функціонування СІАЗ ЦЗ (Ф2-Ф5) − повсякденної діяль-

ності (Ф2), підвищеної готовності (Ф3), надзвичайної ситуації (Ф4) та 

надзвичайного стану (Ф5);  

за узагальненими якісними показниками інформації, як матеріальної 

основи СІАЗ ЦЗ (Ф14-Ф17) − придатність інформації до її використання 

(Ф14), відповідність інформації стану та змінам обстановки (Ф15), мож-

ливість повноти використання інформації (Ф16), можливість зручного 

сприйняття та використання інформації (Ф17). 

Часткові показники – фактори, що через системні показники розкрива-

ють якісні властивості інформації, як матеріальної основи для створення інте-

гральної якості СІАЗ ЦЗ та поділяються за групами системних показників. 

До групи системних показників, що характеризують режими 

функціонування СІАЗ ЦЗ (Ф2-Ф5) віднесено такі часткові показники, а саме: 

інформаційно-аналітичне забезпечення підготовки органів управління 

(Ф6) та населення (Ф7) до дій у надзвичайних ситуаціях; 

інформаційно-аналітичне забезпечення оповіщення та інформування 

органів управління (Ф8) та населення про надзвичайні ситуації (Ф9); 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття органами управління 

рішення у надзвичайних ситуаціях (Ф10), та інформаційно-аналітичне забез-

печення населення щодо його дій у надзвичайних ситуаціях (Ф11); 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття органами управління 

рішення у режимі надзвичайного стану (Ф12) та інформаційно-аналітичне за-

безпечення населення щодо його дій у режимі надзвичайного стану (Ф13). 
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Рис. 2. Ієрархічний та змістовний взаємозв’язок в системі показників для побудови ієрархічної моделі порівняння альтернативних методів 

функціонування СІАЗ ЦЗ 

Порівняння альтернативних методів функціонування системи ін-

формаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту 

Ф1  

Ф14 

Ф18 

 

Ф19 

Ф2  

 
Ф4  

 

Ф5  

 
Ф3  

Ф12 

Ф13 

Ф15 Ф16 Ф17 

Ф26 

Ф27 

Ф28 

Ф29 

Ф30 

  

Ф31 

Ф32 

Ф33 

Ф20 

 

Ф21 

Ф22 

Ф23 

Ф24 

Ф25 Альтернативи – методи 

функціонування СІАЗ: 

1. Послідовний   

2. Паралельний 

3. Інтеграційний      

Ф1 – загальносистемний показник 

Ф2 – Ф17 – системні показники         

Ф18 – Ф33 – часткові показники        

Задача  

Мета 

Ф10 

Ф11 

Ф8 

Ф9 

Ф6 

Ф7 

Вибір раціонального методу функціонування системи інфор-

маційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту 

 

 
Загальносистемний показник − інтегральна якість системи ін-

формаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту 

Системні показники − узагальнені фактори, що впливають на 

функціонування системи інформаційно-аналітичного               забез-

печення цивільного захисту 

Часткові показники − факто-

ри, що ієрархічно та змістов-

но пов’язані із системними 

показниками і розкривають 

якісні властивості інфор-

мації, як основи для ство-

рення інтегральної якості 

системи інформаційно-

аналітичного забезпечення 

цивільного захисту  
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До групи системних показників, що характеризують узагальнені якісні 

показники інформації, віднесено часткові показники, що слугують  ма-

теріальною основою СІАЗ ЦЗ та ґрунтуються на вимогах до інформації, а 

саме: 

придатність інформації до її використання (Ф14) − цінність (Ф18), ко-

рисність (Ф19); 

відповідність інформації стану та змінам обстановки (Ф15) − адекват-

ність (Ф20), достовірність (Ф21), актуальність (Ф22), повнота (Ф23), оператив-

ність (Ф24), своєчасність (Ф25); 

можливість повноти використання інформації (Ф16) − зрозумілість 

(Ф26), точність (Ф27), чіткість (Ф28), ідентичність (Ф29);  

можливість зручного сприйняття та використання інформації (Ф17) − 

репрезативність (Ф30, змістовність (Ф31), сталість (Ф32), надійність (Ф33).  

У науково-методичному підході щодо оцінювання альтернативних ме-

тодів функціонування СІАЗ ЦЗ визначено критерій дослідження − умова, 

коли обраний метод функціонування СІАЗ ЦЗ забезпечує виконання 

функцій та завдань, що покладено на вказану систему. Подальшим кроком у 

дослідженнях за розглянутою проблематикою передбачено розроблення  

Висновки. Виявлено наукову проблему щодо визначення раціональ-

ного методу функціонування СІАЗ ЦЗ за різними режимами функціонуван-

ня ЄДСЦЗ та критерію його оцінювання. Доведено, що в законодавстві 

України сфери цивільного захисту СІАЗ ЦЗ наведено розрізнено, фрагмен-

тарно та не забезпечує системного підходу до визначення функцій і завдань, 

що неї покладено, а у попередніх наукових дослідженнях недостатньо роз-

крито наукову проблему щодо виокремлення в структурі системи управлін-

ня цивільного захисту СІАЗ ЦЗ, визначення методів її функціонування, по-

казників та критерію оцінювання. Запропоновано авторське визначення по-

няття СІАЗ ЦЗ, сутності методів її функціонування, послідовність роботи 

керівника органу управління при паралельному методі роботи у надзвичай-

них ситуаціях та порівняльну характеристику методів його роботи. Встанов-

лено відношення еквівалентності між двома системами − системою управ-

ління цивільного захисту, що включає послідовність роботи керівника орга-

ну управління у надзвичайній ситуації та системою інформаційно-

аналітичного забезпечення цивільного захисту, яка функціонує за різними 

методами залежно від режиму функціонування ЄДСЦЗ. Подано авторське 

визначення понять методу функціонування СІАЗ ЦЗ, послідовного, пара-

лельного та довершеного − інтеграційного методів функціонування означе-

ної системи. Розроблено загальну систему показників оцінювання методів 

функціонування СІАЗ ЦЗ, розкрито ієрархічний та змістовний взаємозв’язок 

у вказаній системі. Визначено критерій оцінювання альтернативних методів 

функціонування СІАЗ ЦЗ − умова, коли обраний метод функціонування 
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СІАЗ ЦЗ забезпечує виконання функцій та завдань, що покладено на вказану 

систему. Подальшим напрямом досліджень передбачено розроблення 

ієрархічної моделі порівняння альтернативних методів функціонування 

СІАЗ ЦЗ. 
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