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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Забезпечення необхідного 

рівня ефективності заходів, пов’язаних із захистом населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій 

та реагуванням на них, можливе лише за умови досягнення відповідного 

рівня оперативних можливостей підрозділів ДСНС, який відповідає 

(переважає) потенційний рівень небезпеки. 

Територіальна небезпека на теренах держави, по-перше, визначається 

існуючими природними умовами, техногенним навантаженням, соціальними 

трансформаціями та воєнною загрозою; по-друге, визначається небезпекою 

трансграничного характеру, як з боку країн що межують з Україною, так і з 

боку країн далекого зарубіжжя, враховуючи стрімкий розвиток 

комунікаційних шляхів поширення небезпечних технологій ураження 

соціуму, на кшталт загроз медико-біологічного характеру тощо.  

З погляду вищевикладеного, в рамках комплексного експертно-

статистичного дослідження рівня оперативних можливостей територіальних 

підрозділів ДСНС, була визначена недостатність наявного рівня оперативних 

можливостей підрозділів. Так, до існуючого рівня небезпеки потрібно 

проведення організаційно-штатних заходів щодо зростання оперативних 

можливостей підрозділів на понад 35 %, а у разі збереження темпів 

прогнозного зростання небезпеки у найближчі 3 роки – на понад 62 %. 

Зважаючи на реформу територіального устрою України (широке коло питань 

завершення об’єднання територіальних громад), що з погляду на формування 

цивільної безпеки, лише прискорює та каталізує прогнозні темпи зростання 

рівня потенційної небезпеки, адекватною відповіддю з боку оперативного 

потенціалу територіальних підрозділів ДСНС є стратегічне поетапне 

збільшення, протягом наступних 5-10 років, штатної чисельності 

оперативних підрозділів у 2,3 рази, а з урахуванням підрозділів забезпечення 

у 2,6 рази проти існуючої на сьогодні чисельності особового складу. 

Тому головним завданням дисертаційного дослідження є розробка 

експертно-статистичної методики попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 

квітня 2011 року № 368-р. «Про схвалення Концепції Загальнодержавної 

цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки», 

«Стратегії реформування системи Державної служби з надзвичайних 

ситуацій», схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 25 

січня 2017 р. № 61-р. та Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів 

системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 року № 693, а також в рамках виконання науково-дослідних робіт 
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«Аналіз та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо оптимізації 

структур загонів, органів і підрозділів цивільного захисту» (№ ДР 

0110U005577); «Розробка рекомендацій з підвищення ефективності 

управлінських рішень та формування стійкості керівного складу в умовах 

ліквідації надзвичайних ситуацій ландшафтного типу» (№ ДР 0110U003262); 

«Розробка рекомендацій з підвищення ефективності роботи радіотехнічних 

систем інформаційного забезпечення підрозділів та служб різного 

функціонального призначення в умовах надзвичайних ситуацій» (№ ДР 

0112U002592); «Дослідження умов раннього моніторингу та попередження 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру» (№ ДР 

0112U002587); в яких здобувач брав участь як виконавець. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – розробка експертно-

статистичної методики попередження надзвичайних ситуацій регіонального 

рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі наукові 

завдання. 

1. Проаналізувати сучасний стан та особливості попередження 

надзвичайних ситуацій в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів. 

2. Розробити структурно-логічну модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

3. Розробити експертно-статистичну модель попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

4. Розробити методику попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів 

5. Перевірити достовірність розробленої математичної моделі та 

методики, яка створена на її основі 

6. Запропонувати пропозиції з впровадження розробленої моделі та 

методики. 

Об'єкт дослідження  – процес попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів. 

Предмет дослідження – параметри процесу попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня, які визначають достатність 

оперативного потенціалу та оперативної здатності аварійно-рятувальних 

підрозділів в умовах їх обмежених оперативних можливостей. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі при розробці моделей 

використовувалися методи системного, структурного, функціонального і 

математичного аналізу, теорії математичної статистики; для оцінки 

ефективності математичного моделювання, достовірності отриманих 
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результатів та висновків  теорія ймовірностей, метод морфологічного 

аналізу, методи планування наукових експериментів і обробки їх результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вирішена важлива 

науково-технічна задача в області цивільного захисту. Запропонована 

методика попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, що 

забезпечує мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня 

шляхом використання останньої при розробці управлінських рішень та 

заходів з їх ліквідації. 

В результаті роботи вперше отримані наступні наукові результати: 

1. Розроблено структурно-логічну модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, яка складається з двох 

контурів управління: загального контуру (достатнього) та додаткового 

(обмеженого) контуру, який функціонує у разі встановлення факту наявності 

обмежень оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. Він 

складається з восьми блоків, а саме: встановлення факту наявності обмежень 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, уточнення та 

оцінки обстановки в зоні надзвичайної ситуації, підготовка управлінського 

рішення, підготовки пропозицій до залучення додаткових сил, застосування 

новітньої методики розрахунку оперативного потенціалу, координації дій сил 

та засобів, організація повернення додаткових сил та засобів до міст 

постійної дислокації. 

2. Розроблено експертно-статистичну модель попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, яка складається з чотирьох 

аналітичних залежностей. Перша описує досягнення необхідного рівня 

безпеки території та населення у відповідності до існуючого співвідношення 

потенційної небезпеки від наслідків надзвичайних ситуацій та оперативних 

можливостей територіального підрозділу з її протидії. Друга встановлює 

залежність потенційної небезпеки наслідків надзвичайної ситуації різного 

характеру від часу та рішення окремої експертно-аналітичної задачі з 

прогнозування потенційного рівня небезпеки в межах функціонування 

територіального підрозділу. Третя дозволяє визначити нормований показник 

оперативної можливості відповідно, до рішення окремих експертно-

статистичних задач з оцінки оперативного потенціалу  та оперативної 

здатності та часу на їх практичну реалізацію в умовах четвертої 

параметричної залежності, яка визначає час необхідний до досягнення 

відповідного функціонального рівня оперативних можливостей 

територіального підрозділу. 

3. Розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів, яка призначена для мінімізації наслідків 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня шляхом підготовки 

управлінських рішень та відповідних пропозицій щодо завчасного залучення 
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додаткових сил та їх оперативної координації під час проведення заходів з 

ліквідації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в попередженні 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, а саме, в мінімізації 

наслідків надзвичайних ситуацій шляхом завчасної оцінки потенційної 

небезпеки регіону та формуванні на її основі оперативного потенціалу та 

оперативної здатності аварійно-рятувальних підрозділів регіонального рівня 

підпорядкування достатніх для ефективної протидії надзвичайним ситуаціям 

за кількісними та якісними показниками.  

Пропонується розроблені структурно-логічну та експертно-статистичну  

моделі попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів  та 

відповідну методику створену на її основі використовувати для поетапної 

оптимізації оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

регіонального рівня підпорядкування у всіх структурних підрозділах 

Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій. 

Особистий внесок здобувача. При проведенні дисертаційних 

досліджень здобувачем особисто виконано аналіз літературних та 

інформаційних джерел, які розглядають надзвичайні ситуації регіонального 

рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів та особливості їх управління. 

Особисто здобувачем розроблена структурно-логічна модель 

управління надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

Особисто здобувачем розроблена експертно-статистична модель 

попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

Особисто здобувачем розроблена методика попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

Здобувач також брав участь у обробці та аналізі фактичних даних 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, 

здійснював її математичне моделювання, сформулював пропозиції щодо 

впровадження розроблених моделей та методики. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

доповідалися і обговорювалися на 1-st International scientific and practical 

conference "Innovative development of science and education" (Greece, 2020),  XI 

International Scientific and Practical Conference "Theoretical foundations of 

modern science and practice"  (Melbourne, Australia 2020), 1st International 

scientific and practical conference "Modern science: problems and innovations" 

(Stockholm, Sweden. 2020), XII international scientific and practical conference 

"Impact of modernity on science and practice" (Edmonton, Canada, 2020), XIII 

international scientific and practical conference "Problems of implementation of 
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science into practice." (Oslo, Norway, 2020),  XVIII International Scientific and 

Practical Conference "Impact of modernity on science and practice" (Boston, USA, 

2020),  XIX International Scientific and Practical Conference "SCIENTIFIC 

BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS" (Frankfurt am Main, 

Germany, 2020).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 праць, з них 1 

монографія, 5 статей у наукових фахових виданнях України, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, у тому числі 1 у науковому фаховому 

виданні України, що входить до міжнародної наукометричної бази Scopus, а 

також 7 тез доповідей на Міжнародних наукових конференціях 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота загальним обсягом 

141 аркуш складається з анотації, вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаних джерел з 151 найменувань літератури та 2 додатків. Робота 

містить 15 рисунків та 3 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, сформульовано мету 

та задачі дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів дисертаційного дослідження. 

 

У першому розділі «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ 

ОБМЕЖЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-

РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ» вирішена перша наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення визначено, що на сьогодні в світовій 

практиці з організації та проведення заходів з протидії надзвичайним 

ситуаціям природного та техногенного характеру регіонального рівня 

поширення небезпеки, залишається не вирішеним питання досягнення та 

стійкого збереження умови ефективної рівноваги між рівнем територіальної 

небезпеки та рівнем потенційних можливостей аварійно-рятувальних з її 

протидії, яке досягається виключно залученням додаткових сил та засобів 

безпосередньо під час проведення робіт з локалізації та ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

Доведено, що підходи до оцінки потенційних можливостей аварійно-

рятувальних підрозділів та територіального рівня небезпеки, в країнах – 

партнерах з розбудови системи цивільного захист не існує ефективної 

методики оцінки оперативного потенціалу аварійно-рятувальних підрозділів 

та їх оперативної здатності, яка б у повній мірі враховувала комплекс 

чинників безпеки та небезпеки за умови ефективної протидії надзвичайним 

ситуаціям природного та техногенного характеру. Визначено, що значна 

частина надзвичайних ситуацій регіонального рівня, які відбуваються в 

Україні переростають на більш складні рівні у наслідок відсутності завчасної 

порівняльної оцінки ефективності співвідношення наявного рівня небезпеки 

та відповідних регіональних сил та засобів їх протидії. 
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У другому розділі «СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ 

УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНОЮ СИТУАЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РІВНЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ» вирішена друга наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення доведено, що послідовність робіт з 

прийняття управлінських рішень в умовах інформаційних обмежень 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів включає 

наступні етапи (рис. 1): вибір варіативних факторів опорних управлінських 

рішень; вибір варіативних факторів процесу ліквідації надзвичайних 

ситуацій; класифікацію ходу попередження, локалізації та ліквідації 

надзвичайної ситуації; завчасну розробку та розміщення опорної інформації 

(алгоритмів дій) на потенційно-небезпечному об’єкті з урахуванням 

інформаційно-ємностних та конфіденційних обмежень; організацію взаємодії 

керівника ліквідації надзвичайної ситуації з банками опорних рішень поза 

межами потенційно-небезпечного об’єкту у разі необхідності (рис. 2). 

Рис. 1. Послідовність робіт з 

прийняття управлінського рішення 

в критичних умовах (→ класична 

інтерпретація, --→ інтерпретація 

отримана у ході дослідження). 
 

 

   а)       б) 

Рис. 2. Схема алгоритму прийняття рішення в умовах обмежених 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів (а – за класичної 

процедури; б – за процедури попереднього визначення фактичного об'єму та 

якості інформації про НС). 

Відповідно структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, складається з двох контурів 

управління: загального контуру (достатнього) та додаткового (обмеженого) 

контуру, який функціонує у разі встановлення факту наявності обмежень 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів (рис. 3).  
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Рис. 3. Структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів.  

 

 

Додатковий контур складається з восьми блоків, а саме: встановлення 

факту наявності обмежень оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів, уточнення та оцінки обстановки в зоні надзвичайної ситуації, 

підготовка управлінського рішення, підготовки пропозицій до залучення 

додаткових сил, застосування новітньої методики розрахунку оперативного 
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потенціалу, координації дій сил та засобів, організація повернення 

додаткових сил та засобів до міст постійної дислокації. 

У третьому розділі «РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНОЇ 

МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ 

ОБМЕЖЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-

РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ» вирішена третя наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення визначені основні терміни понятійного 

формування експертно-статистичної моделі. А саме: 

- оперативний потенціал – узагальнена числова характеристика 

функціональних можливостей основних підрозділів ДСНС у повному обсязі 

виконувати покладені за напрямком спеціалізації; 

- оперативна здатність – узагальнена числова характеристика основних 

оперативних підрозділів виконувати оперативні завдання за напрямком 

спеціалізації; 

- оперативна можливість – нормований показник розрахований як 

множина нормованого оперативного потенціалу та нормованої оперативної 

здатності основних підрозділів ДСНС, який визначає можливість 

оперативного потенціалу у повному обсязі виконувати покладені на нього 

функціональні обов'язки за напрямком спеціалізації. 

Сформовано коло основних припущень щодо існування умов 

понятійного формування експертно-статистичної моделі, які полягають у 

наступному: 

1) надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру до 

регіонального рівня поширення включно, це надзвичайні ситуації, які 

локалізуються та остаточно ліквідуються оперативними можливостями 

оперативного потенціалу територіального підрозділу без залучення 

додаткових сил та засобів; 

2) функціональною основою оперативного потенціалу територіального 

підрозділу регіонального рівня є наявний особовий склад, рівень якого 

характеризується наявними професійними знаннями та навичками; 

3) технічне та інфраструктурне забезпечення функціональної основи 

оперативного потенціалу є відображенням вимог діючих норм щодо 

забезпечення ефективності дій особового складу оперативного потенціалу. 

Наявність останніх, у повній мірі, залежить лише від часу їх поетапного 

введення в експлуатацію; 

4) оперативна здатність оперативного потенціалу територіального 

підрозділу регіонального рівня визначається наявним особовим складом 

підрозділів забезпечення, рівень якого характеризується наявними 

професійними знаннями та навичками. 

В межах сформованих припущень формування шуканої експертно-

статистичної моделі має наступну графічну інтерпретацію рис. 4.  
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Рис. 4. Графічна 

інтерпретація 

понятійного 

формування 

експертно-

статистичної моделі 

попередження НС 

регіонального рівня. 

 

 

 

На рис. 4 наведені наступні визначення    річмісоб НС,НС,НС,НП - 

інтегральна оцінка рівня небезпеки виникнення надзвичайних подій та  

надзвичайних ситуацій різного рівня в межах відповідальності 

територіального підрозділу лінії (1,2,3,4) – фактичний рівень небезпеки 

виникнення НС та НП відповідного рівня поширення; ОП, ОЗ – динаміка 

зміни оперативного потенціалу та оперативної здатності основних 

підрозділів територіальної підпорядкованості до дій за призначенням  (ОМ) 

– динаміка зміни оперативних можливостей підрозділів територіальної 

підпорядкованості до дій за призначенням. 

Тоді за існуючої системи класифікації, настання НС відповідного рівня 

обумовлено досягненням одного або кількома наслідками одночасно 

відповідного рівня, як-то об’єктового, місцевого, регіонального за виразом 

(1): 

,qqqq ]об[
i

]міс[
i

]рег[
ii   

(1) 

за умови i =1…6 

де 
]об[

i
]міс[

i
]рег[

i q,q,q - межі наслідків НС, які відповідають  

відповідному рівню в межах існуючої класифікації; i - номер наслідку, а 

саме: 1 – територія поширення, 2 – кількість жертв, 3 – кількість 

постраждалих, 4 – кількість осіб з порушенням умов життєдіяльності, 5 – 

прямі збитки, 6 – затрати на ліквідацію. 

З урахуванням наведених припущень вираз (1) слід доповнити 

наступним чином (2), що в цілому відповідає умові існування шуканій 

експертно-статистичній моделі: 

,qqqqОМ ]об[
i

]міс[
i

]рег[
iiтер   (2) 

де терОМ  – оперативні можливості територіального підрозділу щодо 

попередження НС природного та техногенного характеру без додаткового 

залучення сил та засобів. 
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У свою чергу терОМ  – це якісна сума оперативних можливостей 

підрозділів місцевого рівня ( місОМ ) підпорядкування, що визначається 

рівнянням (3): 

 ,ОМОМ
т ерМ

1К
містер 



  

(3) 

де терМ  – кількість оперативних підрозділів місцевого 

підпорядкування. 

Відповідно місОМ  – визначаються, як множина оперативного 

потенціалу ( місОП ) та оперативної здатності ( місОЗ ) – основних підрозділів 

до виконання завдань за призначенням за виразом (4): 

,ОЗОПОМ місмісміс   (4) 

Враховуючи різну фізичну сутність складників порівняння (2) на далі 

слід оперувати нормованими величинами, що фактично дозволяє переписати 

рівняння (2) до виду (5) з більш жорсткою умовою існування: 

,qОМ
6

1i

пртер
i

пр
тер 



  
(5) 

де 
пр
терОМ , 

пртер
iq  – нормовані величини відповідних показників 

рівняння. 

У свою чергу 
тер
iq визначається як відображення ( небf ) низки 

факторів небезпеки за всіма її можливими проявами на території 

функціонування основних оперативних підрозділів у відповідності до виразу 

(6): 

),,,,(fq тер
воэн

тер
соц

тер
тех

тер
прирнеб

тер
i   

(6) 

де 
тер
воэн

тер
соц

тер
тех

тер
прир ,,,   – нормовані чинники небезпеки за 

відповідними проявами, що мають місце на території функціонування 

основних оперативних підрозділів. 

Слід зазначити, що експертно-статистична модель, яка розглядається, 

має невідповідність за кількістю параметрів та рівнянь. З метою подолання 

невідповідності надалі потрібно виконання наступного шагу дослідження, а 

саме рішення низки окремих експертно-статистичних задач  міс
пкос  та 

 міс
зкос , та формування системи рівнянь відповідно їх основних параметрів. 

Рішення окремих задач з оцінки штатної оперативного потенціалу та 

оперативної здатності  потреби оперативної здатності аварійно-рятувальних 

підрозділів дозволило визначити умови розвитку необхідної інфраструктури 

аварійно-рятувальної служби, її технічного дооснащення, умови підвищення 

фахової якості кадрів та формує часові проміжки досягнення необхідного 

рівня оперативної здатності, яка відповідає прогнозному рівню оперативного 

потенціалу. 
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Відповідно шукана експертно-статистична модель попередження 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в межах 

оперативних можливостей територіального підрозділу описується системою, 

яка складається з рівнянь (4), (6), та умови (5). 

Слід зазначити, що місОП  та місОЗ  є відповідними відображеннями 

( ОПf ) та ( ОЗf ) низки параметрів, що формують кількісну та якісну 

характеристику останніх, відповідно до вирішення окремих задач  міс
пкос  та 

 міс
зкос

 у вигляді виразів (7) та (8): 

 ;,,,fОП міс
пінф

міс
птз

міс
пяос

міс
пкосПОміс   (7) 

 ,,,,fОЗ міс
зінф

міс
зтз

міс
зяос

міс
зкосОЗміс   

(8) 

де 
міс

пкос  – нормований параметр щодо кількісної відповідності 

особового складу основних підрозділів; 
міс

пяос  – нормований параметр щодо 

якісної відповідності особового складу основних підрозділів; 
міс

птз  – 

нормований параметр щодо повноти технічного забезпечення основних 

підрозділів; 
міс

пінф  – нормований параметр щодо повноти інфраструктурного 

забезпечення основних підрозділів; 
міс

зінф
міс

зтз
міс

зяос
міс

зкос ,,,   – аналогічні 

нормовані параметри стосовно підрозділів забезпечення, функціонування, 

яких визначає рівень оперативної здатності основних підрозділів. 

Відповідно експертно-статистична модель попередження надзвичайних 

ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів складається з чотирьох аналітичних 

залежностей (9).  
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(9) 

Перша описує досягнення необхідного рівня безпеки території та 

населення у відповідності до існуючого співвідношення потенційної 

небезпеки від наслідків надзвичайних ситуацій та оперативних можливостей 

територіального підрозділу з її протидії. Друга встановлює залежність 

потенційної небезпеки наслідків надзвичайної ситуації різного характеру від 

часу та рішення окремої експертно-аналітичної задачі з прогнозування 

потенційного рівня небезпеки в межах функціонування територіального 

підрозділу. Третя дозволяє визначити нормований показник оперативної 

можливості відповідно, до рішення окремих експертно-статистичних задач з 
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оцінки оперативного потенціалу та оперативної здатності  та часу на їх 

практичну реалізацію в умовах четвертої параметричної залежності, яка 

визначає час необхідний до досягнення відповідного функціонального рівня 

оперативних можливостей територіального підрозділу. 

У четвертому розділі «РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ В УМОВАХ 

ОБМЕЖЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-

РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ» вирішена четверта наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення сформовано алгоритм практичної реалізації 

методики попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

(рис. 5).  

 

Рис. 5. Схема алгоритму практичної реалізації застосування методики 

попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей АРП.  

Він складається з 19 блоків, які розміщено на 5 ієрархічних рівнях, а 

саме: добір експертів та методу проведення експертизи; визначення 

показників експертної оцінки та їх діапазонів; безпосереднє застосування 

методики; формування пропозицій щодо забезпечення необхідного рівня 

ефективності оперативних можливостей територіальних підрозділів; 
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визначення періодичності проведення експертно-статистичної оцінки та 

розробка відповідного нормативно-правового супроводу та пов'язані 

прямими та зворотними аналітичними зв'язками. 

Відповідна методика попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів, у складі керуючого алгоритму, який 

описує логічну послідовність дій за трьома групами процедур (рис.6), які 

умовно можливо поділити наступним чином: 

I група – процедури організації експертно-статистичної оцінки, до якої 

входять: процедура визначення виду експертизи (П1); процедура визначення 

кількості та якості експертної групи (П2); процедура визначення 

узгодженості експертної групи (П3). 

II група – процедури проведення експертно-статистичної оцінки, до 

якої входять: процедура формування масиву статистичної інформації за 

двома напрямками – небезпека та безпека території (П4); процедура 

визначення якісних параметрів та діапазонів їх варіювання  в рамках 

експертної оцінки (П5); процедура аналізу співвідношення безпека – 

небезпека з формуванням практичних пропозицій зі збільшення лівої частин, 

або (та) зниження  правої частини співвідношення (П6); 

III група – процедури формалізації експертно-статистичної оцінки, до 

якої входять: процедура визначення періодичності проведення оцінки (П7); 

процедура нормативно-правового супроводу (П8). 

 

Рис. 6. Схема 

застосування процедур 

реалізації алгоритму 

методики 

попередження 

надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в 

умовах обмежених 

оперативних 

можливостей аварійно-

рятувальних 

підрозділів. 

 

Це дозволяє у подальшому провести розрахунок необхідної штатної 

чисельності оперативного потенціалу та оперативної здатності 

територіальних підрозділів ДСНС, виходячи з наявних та прогнозних рівнів 

потенційної небезпеки природного, техногенного, соціального та воєнного 

характеру та врахувати їх взаємовплив. 

Особливостями такого підходу є можливість у якості математичного 

апарату для розрахунку прогнозних показників небезпеки використовувати 

вже відомі та апробовані підходи, що в цілому забезпечить високий рівень 

достовірності кінцевих результатів застосування методики оцінки 



14 

оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС в умовах 

сучасних небезпек та соціальних трансформацій. 

 У п’ятому розділі «ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКИ» вирішена п’ята наукова задача дослідження. В 

ході її вирішення визначено, що результати натурного дослідження процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня в умовах обмежених 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів на прикладі 

вибухів на арсеналі в м. Лозова Харківської області (рис. 7) входять в 

довірчий інтервал, отриманий під час комп'ютерного моделювання за 

допомоги розробленого математичного апарату, розрахований з надійністю 

0,95. 

Рис. 7. Порівняльний 

аналіз результатів 

комп'ютерного 

моделювання та 

натурних досліджень 

процесу нарощування 

оперативного 

потенціалу (техніка та 

особовий склад) під 

час ліквідації 

надзвичайної ситуації 

регіонального рівня в 

умовах обмежених 

оперативних 

можливостей 

аварійно-рятувальних 

підрозділів на 

прикладі вибухів на 

арсеналі в м. Лозова 

Харківської області. 
 

Відтак, отримані результати підтверджують достовірність розробленої 

експертно-статистичної моделі та методики попередження надзвичайних 

ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів, яка була створена на її основі. 

У шостому розділі «ПРОПОЗИЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ 

РОЗРОБЛЕНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКИ» вирішена шоста наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення визначено, що фактичне стале значення 

наведених оцінок територіальних підрозділів та динаміка, що прогнозується, 

щодо можливості їх зміни в рамках кожного етапу дозволяє визначити 

фактичні часові проміжки реалізації заходів з оптимізації чисельності 

територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. 
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Пропонується розроблені експертно-статистичну модель попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів та відповідну методику 

створену на її основі використовувати для поетапної оптимізації оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів регіонального рівня 

підпорядкування у всіх структурних підрозділах Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Вирішена важлива науково-технічна задача в області цивільного 

захисту. Запропонована методика попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів, що забезпечує мінімізацію наслідків 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня шляхом використання останньої 

при розробці управлінських рішень та заходів з їх ліквідації. 

За підсумками виконаної роботи отримані наступні результати. 

1. Аналіз світовій практики з організації та проведення заходів з 

протидії надзвичайним ситуаціям природного та техногенного характеру 

регіонального рівня, у тому числі і тих що відбуваються в Україні, 

переконливо довів, що значна частина надзвичайних ситуацій регіонального 

рівня переростають на більш складні рівні у наслідок відсутності завчасної 

порівняльної оцінки ефективності співвідношення наявного рівня небезпеки 

та оснащення і особового складу відповідних регіональних підрозділів. 

Тому головним завданням дисертаційного дослідження є розробка 

методики попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, 

реалізація якої дозволить забезпечити стійку перевагу регіональної системи 

протидії над існуючою та потенційною загрозою виникнення надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру. 

2. Розроблена структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, яка складається з двох 

контурів управління: загального контуру (достатнього) та додаткового 

(обмеженого) контуру, який функціонує у разі встановлення факту наявності 

обмежень оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. Він 

складається з восьми блоків, а саме: встановлення факту наявності обмежень 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, уточнення та 

оцінки обстановки в зоні надзвичайної ситуації, підготовка управлінського 

рішення, підготовки пропозицій до залучення додаткових сил, застосування 

новітньої методики розрахунку оперативного потенціалу, координації дій сил 

та засобів, організація повернення додаткових сил та засобів до міст 

постійної дислокації. 



16 

3. Розроблена експертно-статистична модель попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів складається з чотирьох 

аналітичних залежностей. Перша описує досягнення необхідного рівня 

безпеки території та населення у відповідності до існуючого співвідношення 

потенційної небезпеки від наслідків надзвичайних ситуацій та оперативних 

можливостей територіального підрозділу з її протидії. Друга встановлює 

залежність потенційної небезпеки наслідків надзвичайної ситуації різного 

характеру від часу та рішення окремої експертно-аналітичної задачі з 

прогнозування потенційного рівня небезпеки в межах функціонування 

територіального підрозділу. Третя дозволяє визначити нормований показник 

оперативної можливості відповідно, до рішення окремих експертно-

статичних задач з оцінки оперативного потенціалу  та оперативної здатності  

та часу на їх практичну реалізацію в умовах четвертої параметричної 

залежності, яка визначає час необхідний до досягнення відповідного 

функціонального рівня оперативних можливостей територіального 

підрозділу. 

4. Розроблена методика попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів, у складі керуючого алгоритму та його 

процедурного наповнення, дозволяє у подальшому провести розрахунок 

необхідної штатної чисельності оперативного потенціалу та оперативної 

здатності територіальних підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, виходячи з наявних та прогнозних рівнів потенційної 

небезпеки природного, техногенного характеру та врахувати їх взаємовплив. 

5. Результати натурного дослідження процесу ліквідації надзвичайної 

ситуації регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів на прикладі вибухів на арсеналі в м. Лозова 

Харківської області входять в довірчий інтервал, отриманий під час 

комп'ютерного моделювання за допомоги розробленого математичного 

апарату, розрахований з надійністю 0,95, що підтверджує достовірність 

розробленої експертно-статистичної моделі та методики попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, яка була створена на її 

основі. 

6. Пропонується розроблені експертно-статистичну модель 

попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів та 

відповідну методику створену на її основі використовувати для поетапної 

оптимізації оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

регіонального рівня підпорядкування у всіх структурних підрозділах 

Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій. 
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2. Burmenko A. Investigating in alternative electricity supply for preventing 

emergencies under conditions of limited capacity. / Burmenko A., Deyneko N., 

Hrebtsova I., Kryvulkin I., Procopenko O., Tarasenko O., Shevchenko R. // Estern-

European Journal of Enterprise Technologies № 3/12 (105) Applied physics. 2020. 

P. 56-61 (Видання включено до переліку «А» міжнародних наукометричної 

бази Scopus). 

Здобувачу особисто належить аналіз та формування інформаційних 

передумов структурно-логічної моделі дій аварійно-рятувальних підрозділів в 

умовах обмежених можливстей. 

3. Бурменко О.А., Сошинський О.І., Шевченко Р.І. Формування 

процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики 

оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС України. 

/ Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: 

Технічні науки та архітектура. Х.:ХНАМГ 2020, 3 (156). С. 180-187 (Видання 

включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google 

Scholar). 

Здобувачу особисто належить розробка процедур реалізації керуючого 

алгоритму експертно-статистичної методики оцінки оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

4. Андронов В.А., Бурменко О.А., Сошинський О.І., Шевченко Р.І. 

Структурно-логічна модель управління надзвичайною ситуацією 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів. / Науково-технічний збірник «Комунальне 

господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. Х.:ХНАМГ 2020, 4 

(157). С. 91-96. (В идання включено до міжнародних наукометричних баз 

Index Copernicus, Google Scholar). 

Здобувачу особисто належить розробка структурно-логічної моделі 

управління надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених 

23 
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оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

5. Андронов В.А., Бурменко О.А., Сошинський О.І., Шевченко Р.І. 

Формування експертно-статистичної методики оцінки оперативних 

можливостей територіальних підрозділів ДСНС. / Проблеми надзвичайних 

ситуацій. Харків: НУЦЗУ, 2020. Вип. 1 (31). С. 4-17 (Видання включено до 

міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar). 

Здобувачу особисто належить розробка експертно-статистичної 

методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів. 

6. Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Формування експертно-статистичної 

моделі попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру у межах оперативних можливостей територіального підрозділу. / 

Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні 

науки та архітектура. – Х.:ХНАМГ – 2020,  – №154 – С. 288-292. (Видання 

включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google 

Scholar). 

Здобувачу особисто належить розробка математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

7. Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Розробка керуючого алгоритму 

комплексної експертно-статистичної методики з оцінки оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. / Innovative development of 

science and education. Abstractsof the1stInternational scientificand practical 

conference. ISGTPublishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 167-169.URL: 

http://sci-conf.com.ua (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить розробка керуючого алгоритму 

комплексної експертно-статистичної методики з оцінки оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

8. Андронов В.А., Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Обґрунтування задачі 

з формування експертно-статистичної методики оцінки оперативних 

можливостей підрозділів аварійно-рятувальних служб. /Theoretical 

foundations of modern science and practice. Abstracts of XI International 

Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp.144-146. 

(Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить обґрунтування фізичного поля 

існування математичної моделі оцінки оперативних можливостей 

підрозділів аварійно-рятувальних служб. 

9. Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Визначення основних етапів 

розробки комплексної експертно-статистичної методики з оцінки 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. / Modern 

science: problems and innovations. Abstracts of the 1stInternational scientificand 

practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 199-201.URL: 

http://sci-conf.com.ua. (Форма участі – заочна). 
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Здобувачу особисто належить обґрунтування основних етапів 

розробки комплексної експертно-статистичної методики з оцінки 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

10. Андронов В.А., Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Обґрунтування 

підходів до вирішення задачі з розробки експертно-статистичної методики 

оперативних можливостей підрозділів аварійно-рятувальних служб. / Impact 

of modernity on science and practice. Abstracts of XII international scientific and 

practical conference. Edmonton, Canada 2020. pp. 228-230. (Форма участі – 

заочна). 

Здобувачу особисто належить обґрунтування підходів до вирішення 

задачі з розробки експертно-статистичної методики оперативних 

можливостей підрозділів аварійно-рятувальних служб. 

11. Бурменко О.А., Стрілець В.В., Шевченко Р.І. Формування 

пропозицій з удосконалення оперативного потенціалу піротехнічних 

підрозділів ДСНС України. / Problems of implementation of science into 

practice. Abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, 

Norway 2020. pp. 180-184. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить розробка пропозицій з удосконалення 

оперативного потенціалу піротехнічних підрозділів ДСНС України. 

12. Бурменко О.А., Сошинський О.І., Шевченко Р.І. Розробка 

процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики 

оцінки потенційних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. / Impact 

of modernity on science and practice. Abstracts of XVIII International Scientific 

and Practical Conference. Boston. USA. 2020. pp. 244-245. (Форма участі – 

заочна). 

Здобувачу особисто належить розробка процедур реалізації керуючого 

алгоритму експертно-статистичної методики оцінки потенційних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

13. Азаров С.І., Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Розробка пропозицій з 

визначення раціонального рівня оперативних можливостей територіального 

підрозділу в умовах НС природного характеру. / SCIENTIFIC BASES OF 

SOLVING OF THE MODERN TASKS. Abstracts of XIX International Scientific 

and Practical Conference. Frankfurt am Main, Germany 2020. pp. 134-137 рр. 

(Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить розробка пропозицій з визначення 

раціонального рівня оперативних можливостей територіального підрозділу. 

 

АНОТАЦІЯ 

Бурменко О.А. Методика попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за 

спеціальністю 21.02.03 «цивільний захист» (21 – національна безпека) – 
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Національний університет цивільного захисту України, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій, Харків, 2020. 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-практичну задачу в 

галузі цивільного захисту – запропоновано моделі та методика попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в попередженні 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, а саме, в мінімізації 

наслідків надзвичайних ситуацій шляхом завчасної оцінки потенційної 

небезпеки регіону та формуванні на її основі оперативного потенціалу та 

оперативної здатності аварійно-рятувальних підрозділів регіонального рівня 

підпорядкування достатніх для ефективної протидії надзвичайним ситуаціям 

за кількісними та якісними показниками.  

Пропонується розроблені структурно-логічну та експертно-статистичну  

моделі попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів  та 

відповідну методику створену на її основі використовувати для поетапної 

оптимізації оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

регіонального рівня підпорядкування у всіх структурних підрозділах 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 

ABSTRACT 

Burmenko O.A. Methods of emergency prevention at the regional level in 

conditions of limited operational capabilities of rescue units.- Qualified scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a PhD Degree in Engineering in the specialty 21.02.03 "Civil 

Protection" (21 – National Security). – National University of Civil Defence of 

Ukraine, State Emergency Service of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The dissertation solves an important scientific and practical problem in the 

field of civil defense – proposed models and expert-statistical methods of 

prevention of emergencies at the regional level in terms of limited operational 

capabilities of rescue units, minimizing the consequences of emergencies at the 

regional level by using the latter in management. decisions and measures to 

eliminate them  

In the course of performance of work the following scientific results are 

received:  

1. The structural-logical model of emergency management of regional level 

in the conditions of limited operational possibilities of emergency rescue divisions 

which consists of two contours of management is developed: the general contour 

(sufficient) and additional (limited) contour which functions in case of 

establishment of the fact of existence of operational constraints. capabilities of 

emergency rescue units. It consists of eight blocks, namely: establishing the fact 

that there are limitations of operational capabilities of rescue units, clarification 

and assessment of the situation in the emergency zone, preparation of management 
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decisions, preparation of proposals for additional forces, application of the latest 

methods of calculating operational capabilities, coordination and means, 

organization of return of additional forces and means to the cities of permanent 

dislocation. 

2. The mathematical model of the prevention of emergencies of regional 

level in the conditions of limited operational possibilities of emergency rescue 

divisions which consists of four analytical dependences is developed. The first 

describes the achievement of the required level of security of the territory and the 

population in accordance with the existing ratio of potential danger from the 

consequences of emergencies and operational capabilities of the territorial unit to 

counter it. The second establishes the dependence of the potential danger of the 

consequences of an emergency situation of different nature on time and the 

solution of a separate expert-analytical task for forecasting the potential level of 

danger within the functioning of the territorial unit. The third allows to determine 

the normalized operational capability in accordance with the solution of certain 

expert-static tasks to assess operational capacity and operational capability and 

time for their practical implementation in the fourth parametric dependence, which 

determines the time required to achieve the appropriate functional level of 

operational capabilities of the territorial unit. 

3. The expert-statistical technique of prevention of emergencies of regional 

level in the conditions of limited operational possibilities of emergency rescue 

divisions, as a part of the operating algorithm and procedures of its performance is 

developed. The algorithm consists of 19 blocks, which are placed on 5 hierarchical 

levels, namely: selection of experts and method of examination; determination of 

expert evaluation indicators and their ranges; direct application of expert-statistical 

methods; formation of proposals to ensure the required level of efficiency of 

operational capabilities of territorial units; determining the frequency of expert-

statistical assessment and development of appropriate regulatory support. 

The object of research is the process of prevention of emergencies at the 

regional level in the conditions of limited operational capabilities of emergency 

rescue units. 

The subject of the study – the parameters of the process of prevention of 

emergencies at the regional level, which determine the adequacy of operational 

capacity and operational capability of rescue units in terms of their limited 

operational capabilities. 

The introduction substantiates the relevance of the chosen topic, formulates 

the purpose of the dissertation, defines the object, subject and research methods, 

presents scientific novelty and reveals the theoretical and practical significance of 

the results, as well as directions for their implementation. 

In the first section of the dissertation the analysis of liquidation of 

emergencies of regional level in the conditions of limited operational possibilities 

of emergency rescue divisions is carried out. An analysis of approaches to 

assessing the potential of rescue units and the territorial level of danger in the 

partner countries to build a civil protection system, which shows that despite the 

wide range of issues currently there is no effective methodology for assessing the 
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operational potential of rescue units and their operational capability, which would 

fully take into account the complex set of factors of safety and danger of the 

conditions of effective response to emergencies of natural and man-made nature. 

On the basis of the conducted analysis the task and tasks of research are 

formulated. 

In the second section of the dissertation the second task of scientific 

research is solved, which consists in development of structural-logical model of 

emergency management of regional level in the conditions of limited operational 

possibilities of emergency rescue divisions we will be as follows. During its 

decision the sequence of works on acceptance of administrative decisions in the 

conditions of information restrictions of operational possibilities of emergency 

rescue divisions was defined. Taking into account which the structural and logical 

model of emergency management of the regional level in the conditions of limited 

operational possibilities of emergency rescue divisions was developed. 

The third section of the dissertation analyzes the physical field of formation 

of a mathematical model of emergency prevention in conditions of limited 

operational capabilities of rescue units, which allowed to determine the initial and 

boundary conditions of its existence and formalize independent and dependent 

parameters of the communication equation. The next step was to solve some 

problems to assess the operational capacity and operational capacity of the 

operational capacity of emergency rescue units, which allowed to determine the 

conditions for the development of the necessary infrastructure of the rescue 

service, its technical equipment, conditions for improving professional quality and 

to form time intervals. operational capability, which corresponds to the projected 

level of operational potential. Given the above, a mathematical model of 

emergency prevention at the regional level was developed in conditions of limited 

operational capabilities of emergency rescue units consists of four analytical 

dependencies. 

In the fourth section of the dissertation the algorithm of practical 

implementation of expert-statistical methods of prevention of emergencies of 

regional level in the conditions of limited operational possibilities of emergency 

rescue units consists of 19 blocks which are placed on 5 hierarchical levels, 

namely: selection of experts and method of examination; determination of expert 

evaluation indicators and their ranges; direct application of expert-statistical 

methods; formation of proposals to ensure the required level of efficiency of 

operational capabilities of territorial units; determination of the frequency of 

expert-statistical assessment and development of appropriate regulatory and legal 

support and related direct and inverse analytical links. On the basis of which the 

expert-statistical technique of prevention of emergencies of regional level in the 

conditions of limited operational possibilities of emergency rescue divisions was 

created. 

In the fifth section of the dissertation in order to verify the reliability of the 

developed mathematical model and methodology, which was created on its basis, 

the chronology of the regional emergency was considered in conditions of limited 

operational capabilities on the example of explosions at the arsenal in Lozova, 
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Kharkiv region. Then the analysis of the results obtained with the help of the 

developed mathematical model and the corresponding technique is carried out. The 

results of a full-scale study of the emergency situation at the regional level in the 

limited operational capabilities of rescue units on the example of explosions at the 

arsenal in Lozova, Kharkiv region are included in the confidence interval obtained 

during computer simulation using the developed mathematical apparatus, 

calculated with reliability 0.95, which confirms the reliability of the developed 

mathematical model and methods of emergency prevention at the regional level in 

terms of limited operational capabilities of rescue units, which was created on its 

basis. 

In the sixth section of the dissertation the sixth task of scientific research on 

the formation of proposals for the implementation of the developed mathematical 

model and methods based on it is solved. The possibility of application of the 

developed mathematical model and a technique on its basis for definition of 

regular number of emergency rescue divisions of regional level of subordination is 

considered. Then the corresponding calculation of step-by-step optimization of 

operational possibilities of emergency rescue divisions of regional level of 

subordination is executed. 

The practical significance of the results of the study is to prevent 

emergencies at the regional level in the face of limited operational capabilities of 

rescue units, namely, to minimize the consequences of emergencies by assessing 

the potential danger of the region and forming on its basis operational capacity and 

operational capacity of rescue units. level of subordination sufficient for effective 

response to emergencies in quantitative and qualitative terms. 

It is offered the developed structural-logical and mathematical model of 

prevention of emergencies of regional level in the conditions of limited operational 

possibilities of emergency rescue divisions and the corresponding technique 

created on its basis to use for step-by-step optimization of operational possibilities 

of emergency rescue divisions of regional level of subordination in all structural 

services of Ukraine. emergency issues. 

Keywords: operational potential, operational capacity, emergency situation 

at the regional level, management decision, expert-statistical methodology. 
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