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Annotation 
In article features of the organisation of ac-

ceptance of administrative decisions in the 
conditions of extreme situations are consid-
ered. 

Анотація 
У статті розглянуто особливості органі-

зації прийняття управлінських рішень за 
умов надзвичайних ситуацій. 
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І. Вступ 
На сьогодні у сфері цивільного захисту, в 

одній зі складових національної безпеки 
України існує необхідність вирішення нага-
льної проблеми розробки методологічних 
підходів обґрунтування прийняття управлін-
ських рішень при комплексній дії факторів 
надзвичайних ситуацій, що мають невизна-
чений характер. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є висвітлення особливос-

тей прийняття управлінських рішень за умов 
надзвичайних ситуацій. 

ІІІ. Результати 
Саме виникнення надзвичайної ситуації 

зумовлює необхідність мобілізувати для 
роботи з подолання наслідків значні матері-
альні, фінансові та кадрові ресурси. Причо-
му найбільш гостро постає питання оптима-
льного, оперативного та адекватного вико-
ристання ресурсів. Не слід забувати, що 
нерідко ціна успішного вирішення цього пи-
тання – людське життя. 

За вищенаведених причин не викликає 
ніяких сумнівів важливість питання щодо 
ефективного управління процесом подо-
лання наслідків надзвичайних ситуацій, 
особливо медико-санітарних. 

За загальновживаним визначенням, 
управлінське рішення – це акт, посередниц-
твом якого здійснюється управлінський 
вплив на процеси, що потребують втручан-
ня (у нашому випадку – реагування). 

Процес опрацювання управлінських рі-
шень можна розподілити на процес підгото-
вки прийняття управлінського рішення, без-
посередньо прийняття, причому процес під-
готовки управлінського рішення має врахо-

вувати складові елементи системи управ-
ління. 

На стадії підготовки прийняття управлін-
ських рішень необхідно дотриматися проце-
дури, яка зазвичай складається з п’яти ета-
пів. Розглянемо детально ці етапи. 

На першому етапі з’ясовується пробле-
ма, яку необхідно вирішити, а також її при-
чинно-наслідкові зв’язки, аналізуються ре-
зультати цієї роботи та встановлюється 
здатність установи (закладу) вирішити цю 
проблему. 

На другому етапі здійснюється глибоке 
системне вивчення самої проблеми та про-
водиться формування мети й проміжних 
цілей. 

На третьому етапі з’ясовуються потен-
ційні можливості системи управління для 
вирішення проблеми, що виникла, прово-
диться обробка та опрацювання різних ва-
ріантів вирішення цієї проблеми. 

На четвертому етапі проводиться вибір 
варіанта вирішення проблеми, що виникла, 
а на п’ятому етапі здійснюється організація 
роботи з виконання прийнятого управлінсь-
кого рішення та моніторинг перебігу його 
виконання з жорстким контролем часу. 

Зазвичай загальноприйняті методологіч-
ні підходи до процесу прийняття управлін-
ських рішень не повно відображають показ-
ники, що характеризують ефективність при-
йнятого управлінського рішення або (за не-
обхідності) ряду рішень. 

Це дослідження ставить собі за мету 
вдосконалення процесу прийняття управ-
лінських рішень органами управління, Дер-
жавною службою медицини катастроф, яка 
є складовою єдиної системи цивільного за-
хисту, що спрямовані на підвищення ефек-
тивності діяльності зі збереження життя й 
здоров’я людей, які постраждали внаслідок 
надзвичайної ситуації. 

Встановлено, що процес обґрунтування, 
прийняття та реалізації управлінських рі-
шень має об’єктивні і суб’єктивні складові, 
чітку формалізацію та потребує інтуїції, на-
вичок і знань особи, яка приймає управлін-
ські рішення. 

Для впорядкування процесу прийняття 
управлінських рішень як сукупності форма-
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льних і неформальних процедур раціональ-
но використовувати технологію прийняття 
рішення [1], що дасть змогу провести аналіз 
раніше прийнятих рішень та прийняти опти-
мальне управлінське рішення. 

Цікавою є технологія прийняття управ-
лінських рішень, що складається з декількох 
ітераційних етапів [2] (див. рис). 
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Рис. Процес прийняття управлінського рішення при подоланні наслідків надзвичайної ситуації 

 
Укрупнено етапи є такими: І – постановка 

завдання; ІІ – підготовка управлінських рі-
шень; ІІІ – прийняття управлінського рішен-
ня та ІV – реалізація управлінських рішень. 

Перший етап – постановка завдання – 
включає в себе опрацювання інформації, 
що надходить безпосередньо із зони над-
звичайної ситуації про оперативну обстано-
вку, що склалася. Проводиться визначення 
проблем, що виникли, і моніторинг наявних 

ресурсів для подолання наслідків надзви-
чайної ситуації. 

На другому етапі – підготовка управлін-
ських рішень – особливої ваги набуває ви-
значення критеріїв вибору обґрунтованих 
управлінських рішень. Для цього можна ви-
користати декілька варіантів шкал, напри-
клад, якісні, кількісні, а також бальну шкалу 
оцінювання. 
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Від кількості показників, що використо-
вуються для опрацювання управлінського 
рішення, залежить тип невизначеності (сто-
хастичний, природний, поведінковий тощо). 

На етапі прийняття управлінського рі-
шення обов’язково розглядаються можливі 
альтернативні варіанти рішень з пошуком 
“кращого” і “гіршого” варіантів. На цьому ж 
етапі залучаються експерти для всебічного 
розгляду запропонованого рішення. 

На четвертому етапі – реалізація управ-
лінських рішень – потрібно не тільки мати 
систему організації та моніторингу дій орга-
нів управління системи охорони здоров’я, 
сил і засобів Державної служби медицини 
катастроф з виконання поставлених за-
вдать, а й необхідно мати відповідну регла-
ментовану процедуру оцінювання рішення 
за параметрами результативності, якості та 
ефективності. Подібне оцінювання слід про-
водити із залученням спеціалістів, що ма-
ють відповідний власний досвід подолання 
медико-санітарних наслідків надзвичайних 
ситуацій. 

Комп’ютерне моделювання варіантів 
управлінських рішень, проведене з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій 
для процесів подолання медико-санітарних 
наслідків конкретних надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру, дасть 
змогу використовувати ці варіанти рішень 
при складанні планів оперативного реагу-
вання на виникнення медико-санітарних на-
слідків. Прикладом цього може слугувати 
посібник для берегової охорони США [3], у 
якому наведені конкретні приклади та алго-
ритми дій на випадок виникнення надзви-
чайних ситуацій природного й техногенного 
характеру. 

Дуже важливим моментом процесу опра-
цювання управлінських рішень з подолання 
наслідків надзвичайних ситуацій, особливо 
медико-санітарних, є оцінювання ефективно-
сті прийнятих управлінських рішень. 

Після аналізу вітчизняного досвіду подо-
лання медико-санітарних наслідків природ-
ного й техногенного характеру, що сталися 
протягом останніх 10 років, можна зазначи-
ти, що на професійному рівні не проводився 
вичерпний критичний аналіз дій органів 
управління щодо рівня оптимальності та 
результативності прийнятих управлінських 
рішень щодо подолання медико-санітарних 
наслідків. Прикладами цього можуть бути 

такі резонансні події, як авіакатастрофа на 
Скнилівському летовищі, аварія з викидом 
фосфору у Львівській області, вибухи на 
складах боєприпасів у Запорізькій та Луган-
ській областях та подолання наслідків сти-
хійного лиха, яке сталося на Західній Україні 
влітку 2008 р. 

Слід зазначити, що оцінювання якості 
пропонованих управлінських рішень необ-
хідно здійснювати, спираючись на інформа-
ційно-аналітичне забезпечення, що перед-
бачає збирання та обробку оперативних 
даних із зони надзвичайної ситуації, та по-
передні розробки варіантів управлінських 
рішень з використанням математичного мо-
делювання. 

Звісно, досягнення найкращих результа-
тів у процесі опрацювання управлінських 
рішень з подолання наслідків надзвичайних 
ситуацій можливе лише за умови поєднання 
методів, які визначаються рівнем проблеми 
та характером завдань, що потребують ви-
рішення. 

ІV. Висновки 
Підсумовуючи, слід зазначити, що опра-

цювання управлінських рішень у процесі 
подолання наслідків надзвичайних ситуацій, 
зокрема медико-санітарних, як найбільш 
важких і важливих, потребує вдосконалення 
не тільки завдяки використанню сучасних 
інформаційних технологій і потужного мате-
матичного апарату, а особливо аналізу віт-
чизняного досвіду подолання надзвичайних 
ситуацій та створення оперативних планів 
реагування на виникнення надзвичайних 
ситуацій на всіх рівнях системи державного 
управління. 
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