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В роботі проведена систематизація та аналіз наукових досліджень в 
галузі моніторингу надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та 
природного характеру за рядом критеріїв. Визначенні існуючи про-
тиріччі в організації досліджень в цій галузі. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на цілей комплекс заходів 

та різнопланові зусилля в сфері запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій, кількість останніх невпинно зростає [1], що свідчить про від-
сутність дієвої загальнодержавної системи моніторингу та прогнозу-
вання надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 
Аналізуючи стан та дієвість останньої слід відзначити наявність цілої 
низки функціональних протиріч, які в свою чергу і обумовлюють наяв-
ну проблему – низьку ефективність системи моніторингу. Одним із 
шляхів подолання зазначеної проблеми є комплексний аналіз існуючо-
го наукового підґрунтя в сфері моніторингу надзвичайних ситуацій, 
його систематизація з подальшим визначенням найбільш актуальних 
напрямків наукових досліджень в цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про відсутність сис-
темності у наукових дослідженнях в сфері моніторингу надзвичайних 
ситуацій зазначалось в роботах [2-4], втім подальшого розвитку вирі-
шення цього комплексу протиріч не отримало. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою даної робо-
ти – є проведення аналізу та систематизації наукових досліджень в 
сфері моніторингу надзвичайних ситуацій за період з 2005 по 2015 ро-
ки. Відповідно розробка критеріїв систематизації та рекомендацій що-
до актуальних напрямків подальших досліджень в цій сфері. 

В якості першого критерію систематизації був обраний рівень 
новизни отриманих наукових результатів. Застосування якого до відк-
ритих наукових робіт – 112 робіт (Україна, держави СНД, держави ЄС) 
дозволив отримати наступні результати. 

Загальні питання з організації моніторингу НС техногенного ха-
рактеру розглядались в роботах Бахарєва В.С., Іванюти С.П., Яннико-
ва І.М. [5], Бєлова А.В. (18, 36, 54, 67, 112); Дронової О.Л., Шевчу-
ка Б.М. [6], Серебровського О.М., Гречанікова В.Ф. (13, 26, 46, 54, 96); 
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Бутенка О.С. [7], Новикова С.В. [8], Замятина А.В. [9], Полєжаєва А.М. 
(48, 82, 94, 100), як на рівні розробки (вдосконалення) нових моделей, 
так і на рівні нових методик та загалі на рівні концепцій (табл. 1). В 
плані достатньої проробки можна вважати і стан досліджень в напрям-
ку моніторингу наявності у навколишньому середовище шкідливих ре-
човин понад гранично допустимі концентрації. Це роботи авторів Вар-
ламова Є.М., Недашківського В.О. Григоренка Л.В., Лінючевої О.В. 
[10], Рогової Н.С., Козинцева С.Н., Скибарка А.П., Асатряна Р.С., Тер-
тишникова І.В., Ісаєва Л.Н. Циплакової Є.Г. [11] (3, 6, 23, 25,65, 66, 76, 
85, 86, 91, 98); Козінцева С.Н., Попової Н.В., Сафатова А.С. [12] 
(66,95,99); Хорпякової Т.В. (25,79) за всіма напрямками критерію. В 
напрямках моніторингу аварій чи катастроф на транспорті, пожеж, ви-
бухів представлені роботи, які, в цілому, присвячені розробці нових 
методів. Це роботи авторів Губіна Ю.Л., Войтенка В.П., Бабенка І.О. 
[13], Лобуса Р.С. (2, 27, 33, 43); Асланова О.Є.(29, 106) [32]. Досить не-
рівномірно, за прийнятим критерієм (див. табл. 1), представлені і інші 
напрямки моніторингу НС техногенного характеру. Так за напрямком 
моніторинг аварій з викидом небезпечних хімічних речовин (НХР) 
представлені лише роботи авторів Скарга-Бандурової І.С., Захарен-
ко О.В. (5, 8); Лукьянова О.В. [14] (78). Відсутня методологічна скла-
дова. За напрямком моніторинг аварій з викидом радіоактивних речо-
вин дослідження авторів Колоткова Г.А., Могирева А.М. (61, 89); Хра-
мова А.В. (93) [15]. В цей час не проводились нові концептуальні дос-
лідження. За напрямком моніторинг раптового руйнування будівель і 
споруд представлений окремими роботами авторів Сорокіна М.О. (64) і 
Клименка Є.В. (47) [16]. Напрямок моніторинг аварій у енергетичних 
мережах забезпечений науковими дослідженнями авторів Марцен-
ка С.В. [17], Свиридової Е.Ю. (38,92,109) [33]. Досить незначним наро-
бком, представлений напрямок моніторингу аварій у системах життє-
забезпечення – Сорокін М.О. (64), Василенко С.Л. (19) [18]. Аналіз ро-
біт Бєлятинського А.О. [19], Ємел’яненко Т.Г. Булаєва Е.А. (15,30,72), 
Вайнберга О.І. (11) [20] свідчить про відсутність робіт з дослідження 
нових методів та моделей у напрямку моніторингу гідродинамічних 
аварій. Напрямок моніторингу аварій у системах нафтогазового проми-
слового комплексу забезпечений дослідженнями за всіма рівнями, а 
саме роботами Глушка В.С., Коптєвої А.В. (53, 69), Бєльської О.А. (45), 
Тляшева Р.Р. (97) [21]. У відкритому доступі відсутні роботи з моніто-
рингу аварій систем телекомунікації та аварій на очисних спорудах. 

Менш неоднорідним є стан наукових досліджень у сфері моніто-
рингу НС природного характеру (див. табл. 1). Так загальні питанням з 
організації та проведення моніторингу дослідженні досить широко у 
роботах наступних авторів: Рачинського О.С., Долговой Т.І. [22], Іва-
нюти С.П., Орешкіної Л.В., Недолушка І.В., Паращука Е.М., Александ-
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рової Л.В., Белова А.В., Толпина В.А. (24, 35,36, 50, 51,60, 62, 67,73, 104, 
107, 112) [34, 35]; Кузьоміна О.Я. [23], Рачинського О.С. (1, 24, 35); Бу-
тенка О.С. [7], Новікової С.В. [8], Замятіна А.В. [9] (1, 48, 82, 94).  

Аналіз за напрямками моніторингу НС природного характеру до-
вів наявність актуальних досліджень майже за всіма рівнями критерію. 
Так відсутні лише концептуальні дослідження за більшістю напрямків 
(20200-20600). В цілому питання моніторингу НС геофізичного харак-
теру розглядались в дослідженнях Кравця С.В., Дмитриева П.Н., Вос-
кобойнікової Г.М., Шумана В.Н. (16, 56, 57, 101); Виниченка О.Б., 
Осіюка В.О. [24], Власова Ю.А. (10, 17, 59); Бещенцева М.А. [25] (75). 
Дослідження в напрямку моніторингу НС геологічного характеру про-
водились Янчуком О.Є., Асташкіною О.А., Фастовою Д.В., Тороє-
вим А.А., Казначеєвим П.А., Гришиним М.Л. (12, 14, 41, 42, 58, 88); 
Гошовським В.С., Булаєвою Е.А. (12, 21, 41, 72). Напрямок моніторин-
гу НС метеорологічного характеру  представлений авторами Губіним 
Ю.Л., Еременком А.С. (2, 52, 110) [36]; Бурцевим М.А. (74). Питанням 
моніторингу НС гідрологічного морського характеру присвячені робо-
ти Бєлкіна Є.В., Лазарчука І.П. (39, 63, 105); Тимченка І.В., Затягло-
вої В.В. (7, 39, 84), НС гідрологічного поверхневих вод праці Пилипо-
вича О.В., Мокіна В.Б. [26], Ільясова І.Р. (22, 40, 49); Кришаносько-
го Є.М., Яшолта А.Р., Шевчука В.М. (31, 32, 40, 44). За напрямком мо-
ніторингу НС пов’язаних з пожежами в природних екологічних систе-
мах дослідження Швецова Е.Г. та авторів з країни ЕС (87, 105, 102). 
Моніторинг НС медико-біологічного характеру розглядається перева-
жно фахівцями медичної та біологічної галузі (роботи з позицій техні-
чного забезпечення напрямку відсутні) про що свідчать роботи авторів 
Поршакова А.М., Белянинова С.А., Шерифа Л.А. (55, 68, 77); Чумачен-
ко Т.О. [27], Густокашкина К.А. [28] (28, 80); Позняка С.С. [29], Жура-
влева П.В. [30] (70, 83). 

Окремо слід розглянути НС екологічного характеру (такий поділ 
не передбачений Національним класифікатором НС ДК 019:2000), 
оскільки розглянута проблематика робіт має досить актуальні та цікаві 
наукові результати, але які потребують відповідної адаптації щодо їх 
застосування в функціонуванні єдиної державної системи моніторингу 
НС. До таких робіт слід віднести дослідження Мелкумяна К.Ю., Рома-
нюка А.В., Паращука Е.М., Роман Антонио Р.З., Богданова С.П. (4, 34, 
60, 71, 81, 107, 108, 111); Трусковецького С.Р., Руденка С.В. [20], Вар-
ламова Г.Б. [37] (9, 20, 37, 103); Бутенка О.С. [48], Нестеренка М.Ю. 
[90] (20, 37, 48, 90). 

Наступним критерієм систематизації та аналізу було обрано стан 
забезпеченості (відповідності) розглянутих наукових досліджень під-
системам моніторингу НС різного територіального рівня (об’єктовий, 
регіональний державний) табл. 2. 
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Табл. 1. Аналіз рівня новизни наукових досліджень в галузі 
моніторингу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 
відповідності до Національного класифікатору НС (ДК 019:2000) 

Назва надзвичайної ситуації (НС) 

Рівень новизни 
наукових результатів  

Н
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) 
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од
и,

 к
он
це

-
пц
ії 

НС техногенного характеру  
Загальні питання з організації моніторингу 
(10000) 

18, 36, 54, 
67, 112 

13, 26, 
46, 54, 96 

48, 82,
94, 100 

Аварій чи катастроф на транспорті (10100) 2, 27, 33,
43 

 

Пожеж, вибухів (10200) 29, 106  
Аварій з викидом (загрозою) викиду НХР 
(10300) 

5, 8 78 

Наявності у навколишньому середовище шкід-
ливих речовин понад ГДК (10400) 

3, 6, 23,
25, 65, 66, 
76, 85, 86, 
91, 98 

66, 95, 99 25, 79

Аварій з викидом (загрозою) викиду радіоактив-
них речовин (10500) 

61, 89 93  

Раптового руйнування будівель і споруд (10600) 64 47 
Аварій у електроенергетичних мережах (10700) 38, 92 109  
Аварій у системах життєзабезпечення (10800) 64 19 
Аварій систем телекомунікацій (10900)  
Аварій на очисних спорудах(11000)  
Гідродинамічних аварій (11100) 15, 30, 72 11 
Аварій у системах нафтогазового промислового 
комплексу (11200) 

53, 69 45 97 

НС природного характеру  

Загальні питання з організації моніторингу 
(20000) 

24, 35, 36, 
50, 51, 60, 
62, 67, 73, 
104, 107, 
112 

1, 24, 35 1, 48, 82, 
94 

Геофізичні (20100) 16, 56, 57, 
101 

10, 17, 59 75 

Геологічні (20200) 12, 14, 41, 
42, 58, 88 

12, 21, 
41, 72 

 

Метеорологічні (20300) 2, 52, 110 74  

Гідрологічні морські (20400) 39, 63,
105 

7, 39, 84  

Гідрологічні поверхневих вод (20500) 22, 40, 49 31, 32, 
40, 44 

 

Пов’язані з пожежами в природних екологічних 
системах (20600) 

87, 105 102  

Медико-біологічні (20700) 55, 68, 77 28, 80 70, 83

Екологічні (Екол) 

4, 34, 60, 
71, 81, 
107, 108, 
111 

9, 20, 37, 
103 

20, 37,
48, 90 
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Деталізуючи данні наведені в табл. 2 зазначимо домінування за 
всіма напрямами моніторингу НС досліджень систем (або їх окремих 
елементів) об’єктового рівня. Дослідження систем регіонального рівня 
притаманні (в наслідок можливого розміру НС) моніторингу напрямків 
природного характеру. Роботи з організації систем моніторингу держа-
вного рівня мають виключно епізодичний характер (Дронова О.Л., Ва-
рламов Є.М., Мокін В.Б. [26] (13, 3, 40) та майже відсутні в напрямку 
«загальні питання з організації моніторингу» (код 10000, 20000, екол.) 

Забезпеченість науковими дослідженнями підсистем моніторингу 
НС також досить неоднорідна. Досить повно представлений напрями 
збору, обробки та відображення даних. На ці напрями загалом припа-
дає понад 80 % досліджень за об’єктовими та регіональними система-
ми моніторингу. В той же час дослідження підсистем більш високого 
рівня: управління [8, 28] (5, 3, 24, 82, 7, 63, 80) та прийняття рішень [18, 
21, 26, 30] (18, 19, 30, 97, 60, 42, 2, 40, 83, 60) носять досить епізодич-
ний характер за здійсненні за окремими напрямками (управління – 
10000, 10400, 20000, 20400; прийняття рішень – 10000, 10800, 11100, 
11200, 20000, 20200, 20300, 20500, 20700, екол.) Досить повно предста-
влена підсистема прогнозування НС різного характеру. В наслідок від-
сутності в державі ризико-орієнтованої системи національної безпеки, 
роботи в напрямку забезпечення підсистеми оцінки ризику (як нової 
складової напрямку – «моніторингу ризику») досить не суттєві та епі-
зодичні [7, 20, 31] (10, 11, 13, 20, 21, 36, 48, 112). 

 
Табл. 2. Аналіз стану забезпеченості сучасним науковими дослідження-

ми підсистем моніторингу систем різного територіального рівня 

Код НС за 
(ДК 

019:2000) 
(див. табл. 1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10000 26, 46, 

54, 82, 
96, 
100, 
112 

18, 
36, 
48, 
67, 
94 

13 18, 96, 
100 

26, 96 26, 54, 
96 

67, 94, 
96 

 46, 82 13, 36, 
48, 
112 

18 

10100 2, 27, 
33, 43 

  2, 27, 
33 

33 2, 33, 
43 

2     

10200 29, 
106 

  29, 
106 

 106      

10300 5, 8, 
78 

  5, 78 78 78 78 5 8, 78   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10400 6, 23, 

25, 65, 
66, 76, 
85, 86, 
91, 95, 
98 

79, 
99 

3 3, 6, 
25, 65, 
66, 79, 
85, 86, 
91, 95, 
98, 99

 6, 23, 
65, 66, 
76, 79, 
86, 91

 3 23, 79   

10500 61, 93 89  61, 89, 
93 

    89, 93   

10600 47, 64   47  64   47   
10700 38, 92, 

109 
  38, 92  109      

10800 19, 64     64   19  19 
10900            
11000            
11100 11, 15, 

30, 72 
  72  15, 72 72  15, 72 11 30 

11200 45, 53, 
69, 97 

  45, 53, 
69, 97

 97   69, 97  97 

20000 35, 60, 
82, 
104, 
112 

1, 
24, 
36, 
48, 
50, 
51, 
62, 
67, 
73, 
94, 
107 

 1, 35, 
62 

1 1, 48, 
50, 51, 
73, 
104, 
107 

1, 67, 
73, 94

24, 82 48 36, 
112 

60 

20100  10, 
16, 
17, 
56, 
57, 
59, 
75, 
101 

 17, 59  56, 57 56, 75  16, 17, 
75, 
101 

10  

20200 14, 21, 
41, 42, 
72 

12, 
58, 
88 

 72, 88  58, 72 72  12, 14, 
41, 72 

21 42 

20300 2 52, 
74, 
110 

 2, 52  2, 74 2  74, 
110 

 2 

20400 7, 63 39, 
84, 
105 

   39, 84, 
105 

 7, 63    

20500 44, 49 22, 
31, 
32 

40 49  22, 31, 
32, 44, 
49 

31, 32, 
49 

 22  40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
20600  87, 

102, 
105 

 87, 
102 

 87, 
105 

87  102   

20700 55, 68, 
77 

28, 
70, 
80, 
83 

 68, 70, 
77, 83

 55, 83  80 28, 68, 
70, 77, 
83 

 83 

Екол.  4, 20, 
34, 37, 
60, 81, 
111 

9, 
48, 
71, 
90, 
103, 
107, 
108 

 4, 9, 
34, 37, 
81, 90, 
103 

4 9, 48, 
103, 
107, 
108, 
111 

9, 71  48, 71, 
90 

20 60 

 
Висновки. В роботі проведена систематизація та аналіз наукових 

досліджень в галузі моніторингу НС техногенного та природного хара-
ктеру за критеріями новизни та повноти охвату підсистем моніторингу 
різних територіальних систем. В цілому вдалося визначити наявність 
низки протиріч, а саме: 

- відсутність чіткої системності досліджень з боку, як виконавців 
(наукові та навчальні заклади), так і потенційних замовників (ві-
домств, структур як повинні забезпечити дієве функціонування 
існуючих систем моніторингу НС); 

- відсутність дієвого наукового обміну між виконавцями дослі-
джень з різних країн, що приводить к виконанню досить близь-
ких щодо тематики та результату робіт в одному і тому ж напря-
мку; 

- відсутність фундаментальних досліджень щодо обґрунтування 
побудови та функціонування державної системи моніторингу 
НС, як за окремими напрямками, так і за загальними підходами, 
дезорієнтує дослідження на регіональному та об’єктовому рівні, 
та призводить нерівномірному забезпеченню напрямків та підси-
стем моніторингу, не враховуючи актуальність потреби сього-
дення та динаміку розвитку та трансформації небезпек; 

- з іншого боку відсутність фундаментальних досліджень щодо об-
ґрунтування побудови та функціонування державної системи мо-
ніторингу призводить до відсутності робіт щодо її похідних -  си-
стем моніторингу транскордонних НС, що додатково до обміну 
науковою базою, потребує вивчення низки питань починаючи від 
застосування понятійного апарату до адаптації вимог різних за-
конодавчих систем країни можливих транскордонних НС. 
В ході подальших досліджень потребує систематизації та аналізу 

за визначеними критеріями наявна матеріально-технічна база щодо за-
безпечення моніторингу НС, наявне законодавче поле. Формування ре-
комендацій щодо усунення існуючих протиріч. 
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Р.И. Шевченко 
Анализ современных тенденций исследования в сфере мониторинга 

чрезвычайных ситуаций 
В роботе проведена систематизация и анализ научных исследований в 

области мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера по ряду критериев. Определены существующие противоречия в 
организации исследований в данной сфере. 

Ключевые слова: мониторинг, научные исследования, чрезвычайные 
ситуации. 

 
R.I. Shevchenko 
Analysis of modern trends research in emergency monitoring 
In the robot performed systematization and analysis of research in the field of 

monitoring man-made emergencies and natural on a number of criteria. Identified the ex-
isting contradictions in the organization of research in this area. 

Keywords: monitoring, research, emergency. 


