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 проведення аналізу тенденцій поширення тероризму в Україні та за її межами, причин і 
умов, що впливають на його поширення, забезпечування постійного своєчасного обміну 
інформацією про реальні і потенційні терористичні загрози в Україні, у тому числі про 
фінансування тероризму, та за результатами вносити в установленому порядку до орга-
нів державної влади пропозиції для вжиття відповідних заходів боротьби з тероризмом 

 забезпечування проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної та 
профілактичної роботи, спрямованої на неприйнятність тероризму та відмову від 
ідей використання терористичних методів для досягнення мети. 

 систематичне інформування громадськості про результати антитерористичної діяльності, 
розміщування в засобах масової інформації матеріали з актуальних питань боротьби з те-
роризмом; 

 участь у наданні психологічної допомоги та реабілітації постраждалим внаслідок 
терористичних актів; 

 участь у межах компетенції у проведенні додаткових заходів щодо контролю за об-
ліком вибухових речовин 

 участь у розробленні критеріїв віднесення об’єктів незалежно від форм власності 
до переліку об’єктів можливих терористичних посягань; 

 участь у розробленні в межах компетенції стандартів, правил і технічних умов ан-
титерористичної захищеності об’єктів можливих терористичних посягань та правил 
антитерористичної безпеки 

Таким чином, необхідно відзначити, що незважаючи на те, що у боротьбі з тероризмом голо-
вна мета органів та підрозділів ДСНС України  - захист населення та території у разі загрози та ви-
никненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та ін-
шими видами терористичної діяльності, необхідно не забувати про організаційно-профілактичні за-
ходи, які направлені на попередження їх виникнення та навчання населення до дій в умовах терори-
стичного акту. 
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За останні роки у всіх розвинутих країнах світу реалізуються програми та портфелі 
проектів направлених на проведення глибоких досліджень щодо проблем прогнозування ви-
никнення та ліквідації надзвичайних ситуацій (далі НС) природнього чи техногенного харак-
теру. До них відносяться масштабні лісові пожежі, які характеризуються значними масшта-
бами, швидкістю поширення фронту пожежі та сильною руйнівною дією [1]. Це завдає знач-
них матеріальних та екологічних збитків державі. Глобальна інформатизація та кібернетиза-
ція суспільства ускладнила процес безпеки життєдіяльності людини від наслідків лісових 
пожеж і, як наслідок, вимагає розробки більш сучасних методів і моделей управління проек-
тами та програмами із використанням літальних апаратів чи авіації в цілому. 
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Враховуючи те, що безпека людини є величиною абсолютною то, відповідно, виникає 

нагальна потреба дослідити задачі управління проектами і програмами із використанням різ-

нопланових та різнофункціональних керованих літальних апаратів (безпілотників) чи авіації. 

Так як пожежна безпека у лісовому масиві характеризується багатокритеріальною 

оцінкою і залежить від впливу зовнішнього та внутрішнього станів турбулентності середо-

вища то слід виділити, в якості, головного критерія параметр «часова складність». 

Аналізуючи програму забезпечення пожежної безпеки в лісовому масиві (див рис. 1) 

бачимо, що успішна її реалізація можлива за умов мінімізації часової складності. 
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Рис. 1. Структурно-функціональна схема забезпечення пожежної безпеки в лісовому масиві. 

 

Враховуючи складну характеристику лісових пожеж, віддаленість (досить часто) від 

населених пунктів та значна територіальна складова вказує, на наш погляд, на доцільність 

використання, при гасінні лісових пожеж, літальних апаратів, пристроїв та авіації. 
Таким чином основою ефективності використання авіації при гасінні лісових пожеж є 

удосконалення системи управління проектами і програмами підвищення пожежної безпеки 
лісових масивів на основі розроблених моделей і механізмів підтримки  прийняття рішень. 
Для досягнення такої мети необхідно удосконалювати термінологічну базу, розробити моде-
лі і методи проектно-орієнтованого управління процесом направлення та підвищенням по-
жежної безпеки лісових  масивів та зв’язати їх із національною програмою і єдиною систе-
мою цивільного захисту. Забезпечення ієрархічності виконання досліджень при моделюванні 
процесу проектно-орієнтованого управління станом безпеки необхідно виконати класифіка-
цію, що враховує параметри пожежної безпеки в лісових масивах та насадженнях. 
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