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Під час виникнення надзвичайних ситуацій, наприклад, складних пожеж, 

природних катастроф, стихійних лих, у яких йдеться не тільки про оптимальне 
використання сил і засобів для їх ліквідації, а, насамперед, про життя людей, у 
тому числі й дітей, важливим є оперативне прийняття управлінських рішень. 
Адже їх долю, зазвичай, вирішують хвилини, іноді й секунди. 

Оптимально організованою пожежна охорона вважається тоді, коли вона за 
даних умов при найменших затратах трудових, матеріальних, фінансових, часових 
та інших ресурсів забезпечує заданий рівень протипожежного захисту міст, інших 
населених пунктів, об'єктів господарювання різних форм власності. У практичній 
діяльності пожежно-рятувальних команд це означає швидке прибуття на пожежу, 
скорочення часу її гасіння, проведення пожежно-технічного обстеження тощо.  

Проведений нами аналіз сучасних технологій управління та прийняття 
управлінських рішень у структурних підрозділах МНС свідчить про потребу за-
стосування сучасних наукових методів вирішення складних ієрархічних проблем 
й, передусім, математичного забезпечення підтримки прийняття рішень на основі 
використання методів і засобів інформаційних технологій. 

Основу сучасних інформаційних технологій складають розподілена ком-
п'ютерна техніка, досконале програмне забезпечення та розвинуті засоби комуні-
кації. Принципова відміна сучасної інформаційної технології від колишньої (ма-
шинопис, зв'язок телефоном та ін.) полягає не тільки в автоматизації процесів 
зміни форми чи місцезнаходження інформації, але й в зміні її змісту та методів 
отримання й оброблення. 

На сьогодні широко використовуються дві стратегії впровадження сучас-
них інформаційних технологій в організаційну структуру пожежної безпеки: 

1) інформаційна технологія пристосовується до організаційної структури в 
її наявному вигляді, внаслідок чого модернізація існуючих методів роботи прохо-
дить локально. У зв'язку зі слабким розвитком комунікацій реорганізуються тіль-
ки робочі місця. Відбувається перерозподіл функцій між технічними працівника-
ми (операторами) і фахівцями з пожежної безпеки, а також проходить злиття фун-
кцій збирання й оброблення інформації з функціями підготовки та прийняття 
управлінських рішень; 

2) організаційна структура перебудовується так, щоб інформаційна техно-
логія дала найбільший ефект. Головною стратегією виконання таких робіт є мак-
симальний розвиток комунікацій та розроблення сучасних організаційних взаємо-
зв'язків, які раніше не використовувались. Продуктивність такої організаційної 
структури зростає, оскільки раціонально розміщуються бази даних, зменшується 
обсяг інформації, що проходить каналами зв'язку. 

Для розуміння сказаного вище, розглянемо реалізацію впровадження інфо-
рмаційної технології на прикладі Автоматизованої системи обробки інформації 
про пожежі Управління державної пожежної безпеки МНС України (АСОІПП). 
Це перша в Україні система на базі комп'ютерної техніки, впроваджена ще у 1992 р.  



АСОІПП – ієрархічний комплекс методів і засобів для оптимізації й авто-
матизації процесів опрацювання інформації, які застосовують фахівці апарату 
управління для підготовки та прийняття управлінських рішень. 

АСОІПП "FIRE" функціонує у черговому режимі (цілодобово). Вона скла-
дається з чотирьох основних підсистем: управління силами та засобами на поже-
жах; здійснення контролю небойових виїздів; забезпечення функціонування дис-
петчерської служби; відомості за добу. 

Головними функціями, діяльність з яких автоматизуються при розв'язанні 
завдань АСОІПП, є: автоматизація формування наказу про виїзд техніки гарнізону 
згідно з планом залучення сил та засобів; збір, накопичення, зберігання, опрацю-
вання та виведення оперативної інформації про виникнення, проходження та ло-
калізацію пожеж, а також про виїзди пожежної техніки на заняття, навчання, 
опрацювання оперативних карток тощо. Причому математичний апарат автомати-
зованої інформаційної системи дає змогу видавати таку інформацію щоденно, за 
будь-який період з наростаючим підсумком.  

Для формування наказу на виїзд техніки на пожежу чи інше стихійне лихо 
диспетчер за допомогою системи "меню" надсилає пожежну техніку в район ви-
никнення надзвичайної ситуації. Для цього створені відповідні бази нормативно-
довідкової інформації: файл районів області (FIREG); файл населених пунктів об-
ласті (NASPUN); файл пожежних частин області та інших гарнізонів, що беруть 
участь у гасінні пожеж згідно з планом залучення сил та засобів (SWPCH); файл 
планів залучення сил та засобів за різними рангами виклику (PRIVL). 

Практика використання автоматизованої системи управління процесом 
прийняття рішень дає змогу зробити такі висновки. 

1. Інформатизація підрозділів МНС, які забезпечують пожежну безпеку, 
приводить до істотної зміни та удосконалення методів збору, опрацювання, збері-
гання інформації та дає змогу проводити такий її аналіз, який є принципово не-
можливим при використанні традиційних методів. 

2. Застосування комп'ютерних систем у процесі підготовки та прийняття 
управлінських рішень викликає істотні зміни як у сутності змістової характерис-
тики його організаційно-правових елементів, так і у правовому регулюванні сус-
пільних відносин, що виникають при цьому. 

Багато елементів процесу підготовки та прийняття рішень, наприклад, пра-
вовий стан та функції учасників даного виду управлінської праці, характер та 
зміст управлінських задач, що розв'язуються ними, засоби збору та опрацювання 
управлінської інформації тощо, з плином часу істотно змінюються. 
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