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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Безпека держави, у 

широкому сенсі тлумачення наведеного терміну, - це захист національних 

основ, які потребують уваги, підтримки та захисту з боку держави та 

суспільства. 

Національна безпека, як найважливіша складова суспільної системи 

безпеки держави, безпосередньо пов'язана з її економічним, соціально-

політичним та духовним розвитком. 

Цивільний захист, як одна із складових Національної безпеки держави, 

передбачає захист населення та територій від надзвичайних ситуацій різного 

характеру. Він включає профілактику, прогноз та запобігання катастрофічної 

події, а у разі її виникнення - попередження, локалізацію та ліквідацію 

безпосередніх наслідків, виявлення та усунення її довготривалих похідних. 

На жаль неможливо запобігти процесу виникнення катастрофічної події 

природного характеру як-то: повень, землетрус, злива, зсув, екстремальні 

перевищення показників температури повітря тощо. Можливо лише 

прогнозувати час їх прояву, готуватися до їх виникнення з метою максимально 

зменшити їх руйнівні наслідки. Іншими словами, мінімізація наслідків 

надзвичайної ситуації природного характеру - об'єктивна науково-практична 

задач, яка постійно виникає перед адміністративним керівництвом, вченими та 

практичними працівниками усіх ієрархічних рівнів держави. 

Серед природних катастроф у гірській місцевості України найбільш 

підступними є гідрологічні та метеорологічні, котрі проявляються у вигляді 

повені, підтоплення територій, зсувів, які призводять до руйнування осель, 

технічних споруд, інфраструктури, знищення матеріальних цінностей та 

найголовніше до людських жертв. 

Людське життя - це найбільша цінність. Для захисту людського життя від 

природних та техногенних катастроф створена Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС). Втім, на сьогодні у світі, немає жодної держави 

яка спромоглася підтримувати на належному рівні всі складові, які 

забезпечують її безпеку. Кожна держава розставляє складові безпеки за своїми 

пріоритетами. 

Україна, як це не сумно, знаходиться у стані війни. Відповідно рішення 

задачі мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру 

повинно відбуватися в рамках існуючих в ДСНС сил та засобів з максимальною 

ефективністю.  

Відповідно наукова задача роботи полягає у підвищенні ефективності 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру у окремому 

регіоні гірської місцевості України в умовах тимчасового обмеження ресурсів 

(сил та засобів). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

таційну роботу виконано на кафедрі пожежної профілактики в населених 

пунктах НУЦЗ України відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної 
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програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки (Розпорядження  

КМУ від 27 квітня 2011 року № 368-р) у рамках науково-дослідних робіт 

«Оптимізація розподілу ресурсів при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» 

(№ ДР  0118U001003), «Побудова прогнозу виникнення і розвитку 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру» (№ ДР 0118U001004), в яких 

здобувач був виконавцем. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка методики вирішення логістичної задачі із забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуацій природного характеру окремому регіоні 

гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів.  

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі необхідно 

розв'язати наступні задачі: 

1. Проаналізувати наслідки надзвичайних ситуацій природного 

характеру в гірській місцевості, які викликані гідрологічними та 

метеорологічними явищами.  

2. Розглянути особливості процесу управління надзвичайною ситуацією 

природного характеру, які викликана гідрологічними та метеорологічними 

явищами в окремому регіоні гірської місцевості. 

3. Удосконалити структурно-логічну модель управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру для окремого регіону гірської місцевості. 

4. Розробити функціональну математичну модель забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості. 

5. Розробити методику вирішення логістичної задачі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів. 

6. Запропонувати варіанти впровадження розроблених моделей та 

методики. 

Об’єкт дослідження – процес ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру в гірській місцевості. 

Предмет дослідження – способи мінімізації наслідків надзвичайної 

ситуації природного характеру за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів (порятунок та евакуація людей, доставка пошуково-рятувальних 

підрозділів та спеціалізованого устаткування). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених наукових задач в 

дисертаційному дослідженні використовувалися методи функціонального та 

факторного аналізу геогідромеханіки і геоінформатики, теорії імовірності та 

математичної статистики, теорії ризиків та алгоритмів, теорії множин та графів, 

нечіткої логіки та математичного моделювання, теорії управління і проведення 

наукових досліджень, теорії систем та систем масового обслуговування. 
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Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

вирішена актуальна науково-практична задача в сфері цивільного захисту - 

розроблена методика вирішення логістичної задачі забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів.  

При виконанні дисертації отримано наступні нові наукові результати: 

1. Вперше розроблена функціональна математична модель забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості, яка представляє собою систему з трьох аналітичних 

залежностей. Перша залежність - цільовий функціонал задачі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості. Друга залежність визначає кількість польотних 

завдань, які можливо виконати за час ліквідаційної операції. Третя залежність 

забезпечує побудову щоденних польотних завдань, мінімальної відстані, які 

забезпечують евакуацію постраждалих та доставку пошуково-рятувальних 

підрозділів та спеціалізованого устаткування. 

2. Вперше розроблена методика вирішення логістичної задачі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-

рятувальних вертольотів. Її реалізація передбачає послідовне виконання 

наступних шести процедур: визначення початкових даних, визначення 

пріоритетності замовлень та координат замовників, визначення готовності 

пошуково-рятувальних вертольотів в місцях базування, пропозиції щодо 

евакуації постраждалих, пропозиції щодо доставки пошуково-рятувальних 

підрозділів та спеціалізованого устаткування, з урахуванням плану евакуації, 

формування плану польотних завдань. 

3. Вдосконалена структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними та 

метеорологічними явищами для окремого регіону гірської місцевості, шляхом 

введення другого контуру управління, який функціонує при загрозі настання 

катастрофічної події. Він складається з п'яти блоків, а саме: встановлення факту 

невідворотності події, сповіщення населення, прийняття рішення щодо  

введення в дію відповідного варіанту застосування аварійно-рятувальних сил та 

засобів, розгортання сил та засобів пошуку та евакуації постраждалих, 

застосування новітніх пошуково-рятувальних повітряних суден - вертольотів. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові результати 

дисертаційної роботи є подальшим розвитком сучасних підходів до розв’язання 

задач підвищення ефективності ліквідації надзвичайної ситуації природного 

характеру в умовах гірської місцевості за допомоги пошуково-рятувальних 

повітряних суден. 

Отриманні інструментальні засоби з розв’язання задач забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості є підґрунтям для подальшого переходу та 

впровадженню електронної бази обліку технічних засобів в рамках 
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автоматизованої системи управління логістичними процесами ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в єдиному європейському 

інформаційному просторі. 

Результати роботи можуть бути використані при складанні польотних 

завдань та планів ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості для усіх ланок управління Оперативно-

рятувальної служби ДСНС України та аварійних служб задіяних міністерств та 

відомств. 

Основні результати дисертаційного дослідження були впроваджені в 

підрозділах Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (акт 

впровадження від 20.03.2020р.) та Управлінні водних ресурсів Закарпатської 

області (акт впровадження від 24.05.2020р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи отримані автором особисто і наведені в роботах, які 

представлені у додатку А. 

У роботах, що опубліковані у співавторстві, особисто здобувачу належать: 

постановка задач, аналіз останніх досліджень і публікацій,  

проведення розрахунків та експериментальних досліджень, аналіз отриманих 

результатів.  

Особисто здобувачем розроблена функціональна математична модель 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості та методика вирішення логістичної задачі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-

рятувальних вертольотів на її основі, що включало: постановку, аналіз 

властивостей та побудова динамічної моделі задачі оптимізації ресурсного 

забезпечення системи гуманітарної логістики; аналіз предметної області та 

дослідження часткових критеріїв ефективності функціонування; побудову 

геометричної моделі уражених зон під час НС природного характеру; визначення 

взаємозв’язку ефективності функціонування територіального підрозділу ДСНС 

України; визначення параметрів моделі оцінки ефективності операцій ліквідації 

наслідків НС природного характеру за допомогою апарату нечіткої логіки. 

Особисто здобувачем вдосконалена структурно-логічна модель управління 

надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними 

та метеорологічними явищами  для окремого регіону гірської місцевості, що 

включало: формування функціональної моделі та практичну реалізацію 

апаратно-програмного комплексу логістичної інформаційної системи з 

підтримки прийняття управлінського рішення по ліквідації НС природного 

характеру в умовах гірської місцевості; аналіз структури інформації щодо 

параметрів можливої НС; розробку ієрархічної структури задачі планування 

системи заходів з ліквідації наслідків НС природного характеру; аналіз та 

формалізацію процесу планування польотних завдань щодо доставки засобів 

локалізації і ліквідації НС природного характеру в умовах гірської місцевості. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на: науково-практичному семінарі 

«Профілактика, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій» (НУЦЗУ, 

м. Харків, 19 квітня 2017 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інформаційні системи та технології ІСТ-2017» (Коблево, 2017 р.); 19 

Всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників «Сучасний стан 

цивільного захисту України та перспективи розвитку» (Київ, 2017р.); VIІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Надзвичайні ситуації: безпека 

та захист» (Черкаси, 2017 р.); VIІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інформаційні системи та технології ІСТ-2018» (Коблево, 2018 р.); VI 

Міжнародній науково-технічній конференції «Математическое моделирование, 

оптимизация и информационные технологии» (Кішинеу, Республіка Молдова, 

2018 р.); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика 

гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» (Черкаси, 2018 р.); 21 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток цивільного захисту в 

сучасних безпекових умовах» (Київ, 2019 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Інформаційні технології: теорія і практика» (Харків, 

2020 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 

наукових праць: 1 стаття в закордонному науковому виданні, 5 статей у 

наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, розділ в колективній монографії та 9 тез доповідей на 

Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. 

Структура і об’єм дисертації. Дисертаційна робота загальним обсягом 

169 сторінок складається з анотації, змісту, переліку умовних позначень,  

вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел із 199 

найменувань і 2-х додатків, містить 21 рисунок та 1 таблицю. 

 

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 «Аналіз наслідків надзвичайної ситуації природного 

характеру в гірській місцевості, які викликані гідрологічними та 

метеорологічними явищами» вирішена перша наукова задача дослідження. В 

ході її вирішення визначено, що в провідних країнах світу дії рятувальних сил в 

період повені характеризуються своєчасністю прибуття та використанням 

сучасних засобів рятування – спеціалізованих вертольотів. Втім інертність 

адміністративного апарату, відсутність змінності в інструкціях та протоколах 

призводять до не вчасного сповіщення щодо існуючої небезпеки, затримками 

евакуації і як наслідок до загибелі людей. В той же час використання 

рятувальних вертольотів виявляється одним з найбільш ефективних засобів  
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рятування, евакуації та доставки необхідного рятувального спорядження та 

вантажів в екстремальних погодних умовах. Великі людські жертви в наслідок 

повеней в країнах, що розвиваються обумовлені, з одного боку, відсутністю в 

достатній кількості рятувальних сил та засобів, з іншого, несвоєчасністю 

оповіщення населення щодо настання катастрофи в периферійних регіонах 

країн.  

Доведено, що наслідки гідрологічних та метеорологічних надзвичайних 

ситуацій в Україні, як і у інших країнах світу, призводять до людських жертв. 

Це виникає у наслідок не тільки відсутності своєчасного оповіщення, 

відсутності достатньої кількості сил та засобів у відповідному місце зони лиха, 

але і у наслідок відсутності на цей час відповідного методичного забезпечення 

заходів з використання сучасних рятувальних засобів – пошуково-рятувальних 

вертольотів.  

У другому розділі «Особливості процесу управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними та 

метеорологічними явищами у окремому регіоні гірської місцевості» вирішена 

друга наукова задача дослідження. В ході її вирішення доведено, що 

надзвичайні ситуації це об'єктивні (існують незалежно від ставлення до них) 

просторово-тимчасові процеси, кожен з яких умовно розділяється на п'ять 

етапів, а саме: повсякденного накопичення негативних чинників; 

екстремального розвитку негативного факторе; катастрофічної події; ліквідація 

безпосередніх наслідків цієї події, мінімізація віддалених наслідків. Вони 

відбуваються на транспортних засобах, техногенних і природних об'єктах, 

дільницях території, водних басейнах і горах, містах і адміністративних 

регіонах. Вид кожної надзвичайної ситуації прив'язаний до певної 

катастрофічної події, яка може статися, відбувається або вже відбулася.  

Головна мета управління надзвичайною ситуацією - це недопущення 

катастрофічного події, а в разі її настання, мінімізація її наслідків. Завдання 

процесу управління формулюються відповідно до етапів надзвичайної ситуації. 

Визначено, що головною особливістю ґрунтів Карпатських гір є їх 

відносна рихлість і водонасиченість. При появі додаткових обсягів водного 

середовища, які під впливом сил тяжіння, створюють значні гідравлічні 

градієнти, які призводять до зсувів, селів, обвалення гірських схилів та 

перегонів річок і струмків. Надзвичайні ситуації природного характеру, які 

викликані гідрологічними і метеорологічними явищами, в гірській місцевості 

мають п'ять характерних рис. Це невідворотність і раптовість настання 

катастрофічної події, яка може охоплювати протяжну територію, 

супроводжуватися великими руйнуваннями і зміною рельєфу місцевості. Від 

так особливості управління надзвичайною ситуацією в окремому регіоні 

гірській місцевості включають детальне вивчення району та моніторинг 

інформації місцевого населення, гео інформаційне моделювання катастроф та 

завчасну підготовку планів дій, постійне тренування рятувальників і підготовка 

до використання нових рятувальних засобів - вертольотів. 
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У третьому розділі «Удосконалення структурно-логічної моделі 

надзвичайної ситуації природного характеру, яка викликана гідрологічними та 

метеорологічними явищами в окремому регіоні гірської місцевості» вирішена 

третя наукова задача дослідження. В ході її вирішення визначено, що між 

процесом управління надзвичайною ситуацією і процесом управління ризиками 

настання катастрофічної події можна поставити знак рівності. Управління цим 

процесом (суб'єкти управління) покликані здійснювати керівники підприємств 

та адміністративних території, компетентні територіальні органи та державні 

служби. 

Визначено, що узагальнена структурно-логічна модель управління 

надзвичайною ситуацією складається з шести блоків (рис.1). 

 

Мониторинг ситуации (сбор 

повседневных факторов)

Принятие решения и доведение 

его исполнителям

Воздействие на ситуацию

Подготовка вариантов 

управленческих решений

Анализ риска (прогноз, 

моделирование ЧС)

Выявление риска (обнаружение 

экстремального фактора)

N1

NН

Nk

N1

Атомная 

электростанция

Элементы системы 

мониторинга

Исполнители

 

Рис. 1. Удосконалена структурно-логічна модель управління 

надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними 

та метеорологічними явищами в окремому регіоні гірської місцевості. 
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моделювання НС) 
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щоденних факторів) 
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поширення НС 
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Розгортання сил та 
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Використання нових 

засобів порятунку 
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Це наступні блоки: моніторинг ситуації (збір повсякденних чинників), 

виявлення ризику (виявлення екстремального фактора), аналіз ризику (прогноз і 

моделювання НС), підготовка варіантів управлінських рішень, прийняття 

рішення і доведення його виконавцям, вплив на ситуацію, який через структуру 

виконавців впливає на об'єкт управління і замикає контур управління, 

забезпечуючи безперервний процес управління в інтересах недопущення 

катастрофічних подій. 

Від так з урахуванням рішення перших двох задач наукового  

дослідження, структурно - логічна модель управління надзвичайною ситуацією 

природного характеру, яка викликана гідрологічними і метеорологічними 

явищами в окремому регіону гірській місцевості (рис.1), складається з двох 

контурів управління повсякденного (традиційного) і екстремального контуру, 

який функціонує при загрозі настання катастрофічної події. Він складається з 

п'яти блоків, а саме: встановлення факту невідворотності, оповіщення 

населення, прийняття рішення щодо введення в дію одного з варіантів 

використання рятувальних сил та засобів, розгортання сил і засобів порятунку 

та евакуація, використання нових засобів порятунку – пошуково-рятувальних 

вертольотів. 

У четвертому розділі «Функціональна математична модель забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в  

окремому регіоні гірської місцевості» вирішена четверта наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення визначено, що рішення математичної задачі 

визначається трьома умовами. Це врахування можливостей нових рятувальних 

засобів – вертольотів, формалізація системи гуманітарної логістики при 

застосуванні останньої до умов окремого регіону гірської місцевості, 

визначення обмежень, які обумовлені технічними характеристиками 

вертольотів. 

Доведено, що формалізація системи гуманітарної логістики у разі 

застосування її к окремому регіону гірської місцевості (початкові умови 

рішення задачі) (рис.3) являє собою сукупність умов, які забезпечують 

виконання замовлень на доставку вантажів до зони лиха та евакуацію 

постраждалих. Граничні умови рішення задачі визначаються максимальним 

навантаженням вертольотів, погодними умовами, часом польоту та 

протяжністю маршрутів, структурою графа плану польотних завдань та умовою 

обов’язково повернення вертольотів до пунктів базування та відображаються 

наступними аналітичними залежностями (1)-(9). 

1) Обмеження на навантаження вертольотів.  

Пасажиромісткість jVP  та вантажопідйомність jVW  кожного 

транспортного засобу є обмеженими. Зважаючи на геометричне подання 

ресурсних параметрів операцій з ліквідації НС природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості, відповідні обмеження на навантаження 

вертольотів задаються виразами: 
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2) Обмеження на час виконання польотного завдання.  

Інтервал часу початку виконання кожного польотного завдання 

обмежений та визначається наступним виразом: 
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3) Обмеження на використання вертольотів. 

Жодну пара польотних завдань не може одночасно виконувати один і той 

же транспортний засіб: 
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Обмеження (3), (4) є структурними обмеженями. Це означає, що для 

виконання обмежень (3), (4) достатньо виконання хоча б одного з обмежень 

структури. 

4) Обмеження на час польоту вертольоту.  

Максимальна довжина маршруту, яка визначається максимальним часом 

польоту транспортного засобу обмеженна та визначається наступним виразом: 
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  .J,...,1j max     (5) 

Обмеження на максимальну довжину маршруту певним чином корелює з 

обмеженням денного робочого часу екіпажів вертольотів.  

5) Обмеження на структуру графа плану польотного завдання. 
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У кожному рейсі кількість ребер, що входить у вершину графа ),(  , 

дорівнює кількості ребер, які виходять з неї: 
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6) Обмеження на обов’язкове повернення до пункту базування. 

В кожний рейс завжди входить повернення до пункту базування: 
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Крім того, загалом необхідно враховувати природні обмеження на 

вартість застосування вертольотів в системі гуманітарної логістики з 

урахуванням параметрів вертольотів: 

j

VC   вартість використання 

транспортного засобу 
j

V  за період процесу ліквідації наслідків [1, Т], 
j

VF  – 

витрати авіаційного палива транспортним засобом 

j

V  на одиницю часу 

застосування. Ці обмеження з урахуванням мають наступний вигляд: 
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де  – максимальний обсяг коштів, виділених з регіонального бюджету на 

ліквідацію наслідків певної НС природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості,  – максимальний запас авіа палива на сховищах регіону, 

j
SC  – крейсерська швидкість вертольота, км/год. 

Відповідно, функціональна математична модель забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості уявляє собою систему трьох аналітичних залежностей.  
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Перша залежність – цільовий функціонал задачі забезпечення процесу 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості. Друга – визначає кількість польотних завдань, які 

можуть бути виконані за час ліквідаційної операції. Третя – забезпечує 

побудову плану щоденних польотних завдань мінімальної тривалості, які 

забезпечують евакуацію потерпілих та доставку вантажів. 

У п’ятому розділі «Методика вирішення логістичної задачі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів» вирішена п’ята наукова задача дослідження. В ході її вирішення 

визначено, що алгоритм, який реалізує розроблену модель складається з восьми 

блоків, які розміщені на п’яти ієрархічних рівнях та зв’язані прямими та 

зворотними зв’язками (рис. 2).  

 

Рис.2. Алгоритм реалізації 

функціональної математичної моделі. 

 

Він забезпечує, по вхідним даним 

замовлень на евакуацію та доставку 

вантажу, фактичному стану пошуково-

рятувальних вертольотів, можливість 

сформувати план польотних завдань на 

весь час проведення заходів з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості. 

Відповідно методика вирішення 

логістичної задачі забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації 

природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за 

допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів передбачає послідовне 

виконання наступних шести процедур. 

Це визначення вхідних даних; визначення пріоритетності замовлень та 

координат заявників; визначення ступеня готовності пошуково-рятувальних 

вертольотів в місцях їх базування; пропозиції по евакуації постраждалих; 

пропозиції по доставці вантажів, з урахуванням плану евакуації; формування 

плану польотних завдань. 

У шостому розділі «Варіанти впровадження розробленої моделі та 

методики» вирішена шоста наукова задача дослідження. В ході її вирішення 

визначено, що зважаючи на орієнтацію України на європейські стандарти в 

сфері цивільного захисту, виникає потреба у необхідності узагальнення та 

імплементації міжнародного досвіду створення та функціонування систем 
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державного управління в умовах надзвичайних ситуацій, на базі сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій (рис.3), насамперед надзвичайних 

ситуацій природного характеру в окремих регіонах гірської місцевості, що 

межують з країнами Європейської спільноти. 

 

Рис.3. Інтерфейс інформаційно-

аналітичного додатку.  

 

Від так найбільш ефективним 

впровадженням розроблених моделей  

та методики є їх апаратно-програмна 

реалізація, яка, у вигляді інтегрованого 

до інформаційно-комунікативного 

середовища країн Європейської 

спільноти інформаційно-аналітичного 

додатку, може використовуватися в 

системі інформаційної підтримки дій 

пошуково-рятувальних підрозділів 

ДСНС України. Інформаційно-

аналітичний додаток може також 

використовуватися у вигляді інформаційного забезпечення персональних 

комп’ютерів у допоміжних аварійних службах різного ієрархічного рівня 

підпорядкування. 

 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-практична задача у 

сфері цивільного захисту, а саме – розроблена методика вирішення логістичної 

задачі із забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуацій природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою 

пошуково-рятувальних вертольотів.  

1. Проаналізовані наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру 

в гірській місцевості, які викликані гідрологічними та метеорологічними 

явищами. Всюди, як у провідних країнах світу, так і в країнах, що розвиваються 

та Україні вони призводять до чисельних жертв серед місцевого населення. Це 

обумовлено, насамперед, несвоєчасним сповіщенням населення, слабкою 

координацією дій сил порятунку різних країн та регіонів, відсутністю 

достатньої кількості сил та сучасних засобів порятунку на їх озброєні, а уразі їх 

наявності відсутності відповідного методологічного забезпечення.  

Відповідно задача дисертаційного дослідження полягає у розробці 

методики вирішення логістичної задачі із забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуацій природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів. 

2. Показано, що особливістю ґрунтів Карпатських гір є їх відносна 

рихлість і водонасиченість. При появі додаткових обсягів водного середовища, 
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які приводяться в рух силами тяжіння, створюються значні гідравлічні 

градієнти, які призводять до зсувів, селів, обвалення гірських схилів і перегонів 

річок і струмків. Оскільки мета управління надзвичайною ситуацією - це 

недопущення катастрофічного події, а в разі її настання, мінімізація негативних 

наслідків, визначено особливості процесу управління надзвичайною ситуацією 

природного характеру, яка викликана гідрологічними і метеорологічними 

явищами, в окремому регіоні гірській місцевості. Це детальне вивчення району 

та моніторинг інформації місцевого населення, гео інформаційне моделювання 

катастроф і завчасна підготовка планів дій, постійне тренування рятувальників 

та підготовка до використання нових рятувальних засобів - вертольотів. 

3. Удосконалено структурно - логічну модель управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними і 

метеорологічними явищами в окремому регіоні гірської місцевості, шляхом 

введення другого контуру управління, який функціонує при загрозі настання 

катастрофічної події. Він складається з п'яти блоків, а саме: встановлення факту 

невідворотності, оповіщення населення, прийняття рішення щодо введення в 

дію одного з варіантів використання рятувальних сил та засобів, розгортання 

сил і засобів порятунку та евакуація, використання нових засобів порятунку – 

пошуково-рятувальних вертольотів. 

4. Розроблена функціональна математична модель забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості уявляє собою систему трьох аналітичних залежностей. 

Перша залежність – цільовий функціонал задачі забезпечення процесу  

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості. Друга – визначає кількість польотних завдань, які 

можуть бути виконані за час ліквідаційної операції. Третя – забезпечує 

побудову плану щоденних польотних завдань мінімальної тривалості, які 

забезпечують евакуацію потерпілих та доставку вантажів. 

5. Розроблена методика вирішення логістичної задачі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів. ЇЇ реалізація передбачає послідовне виконання наступних шести 

процедур. Це визначення вхідних даних; визначення пріоритетності замовлень 

та координат заявників; визначення ступеня готовності пошуково-рятувальних 

вертольотів в місцях їх базування; пропозиції по евакуації постраждалих; 

пропозиції по доставці вантажів, з урахуванням плану евакуації; формування 

плану польотних завдань. 

6. Варіант найбільш ефективного впровадження розроблених моделей та 

методики є їх апаратно-програмна реалізація, яка, у вигляді інтегрованого до 

інформаційно-комунікативного середовища країн Європейської спільноти 

інформаційно-аналітичного додатку, може використовуватися в системі 

інформаційної підтримки дій пошуково-рятувальних підрозділів ДСНС 

України. Інформаційно-аналітичний додаток може також використовуватися у 
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вигляді інформаційного забезпечення персональних комп’ютерів у допоміжних 

аварійних службах різного ієрархічного рівня підпорядкування. 
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8. Попов В.М., Гудак Р.В. Планування заходів з ліквідації наслідків 

природних надзвичайних ситуацій. Профілактика, попередження та ліквідація 

надзвичайних ситуацій: тези доповідей наук.-практ. семінару, м. Харків, 

НУЦЗУ, 19 квітня 2017 р. Харків, 2017. С. 121-122. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить задача планування системи заходів з 

ліквідації наслідків НС природного характеру, що представлена в якості двох 

взаємопов’язаних динамічних багатокритеріальних задач змішаного 

дискретно-неперервного програмування – оптимальне розташування 

концентраторів нижнього рівня щодо можливої НС природного характеру та 

мінімізація сумарного часу корисного використання наявних транспортних 

засобів (мінімізація прольоту без навантаження) за умови виконання 

призначеної місії. 

9. Новожилова М.В., Михайловська Ю.В., Гудак Р.В. Моделювання 

розподілу ресурсів при ліквідації надзвичайної ситуації. Інформаційні системи 

та технології ІСТ-2017: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Коблево, 

11-16 вересня 2017 р. Харків, 2017. С. 70-71. (Форма участі – заочна). 
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Здобувачу особисто належить склад ресурсного забезпечення операцій з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно рівню НС. 

10. Попов В.М., Гудак Р.В. Графова модель задачі ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного характеру. Сучасний стан цивільного 

захисту України та перспективи розвитку: матеріали 19 Всеукр. наук.-

практ. конф. рятувальників, м. Київ: ІДУЦЗ, 10-11 жовтня 2017 р. Київ, 

2017. С. 358-360. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить нечітка графова модель можливих 

маршрутів переміщення сил та засобів ДСНС України та евакуації 

постраждалих. 

11. Попов В.М., Чуб І.А., Гудак Р.В. Критерії ефективності 

функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи 

цивільного захисту. Надзвичайні ситуації: безпека та захист: матеріали VII 

Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 20–21 

жовтня 2017 р., м. Черкаси, 2017. С. 185-186. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить розробка і аналіз критеріїв ефективності 

функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи 

цивільного захисту України. 

12. Новожилова М.В., Попов В.М., Гудак Р.В. Формалізація задачі 

маршрутизації сил та засобів в зоні надзвичайної ситуації: Інформаційні 

системи та технології ІСТ-2018: матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Коблево, 10-15 вересня 2018 р. Харків, 2018. С. 250-252. (Форма участі – 

заочна). 

Здобувачу особисто належить аналіз та формалізація процесу 

планування маршрутів доставки засобів локалізації і ліквідації НС природного 

характеру, вантажів екстреної допомоги та евакуації постраждалих в умовах 

гірської місцевості. 

13. Чуб И.А., Новожилова М.В., Михайловская Ю.В., Гудак Р.В. 

Структурная идентификация задачи ресурсного обеспечения ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в условиях неопределенности. 

Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: 

материалы VI Междунар. науч.-техн. конф., м. Кишинеу, Республика Молдова, 

АТІК, 12-16 ноября 2018 р. м. Кишинеу, 2018. С. 217-218. (Форма участі – 

заочна). 

Здобувачу особисто належить структурна ідентифікація задачі 

ресурсного забезпечення ліквідації наслідків НС природного характеру. 

14. Чуб І. А., Міхайловська Ю. В., Гудак Р. В. Визначення структури сил 

ліквідації надзвичайної ситуації на основи розв’язання задачі про покриття. 

Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: 

матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля, 18-19 травня 2018 р., м. Черкаси, 2018. С. 217-219. (Форма участі – 

заочна). 

Здобувачу особисто належить обумовлення можливості застосування 

сценарного підходу до організації дій територіального підрозділу ДСНС 
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України. 

15. Гудак Р.В. Декомпозиція задачі ресурсного забезпечення ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Розвиток цивільного 

захисту в сучасних безпекових умовах: матеріали 21 Всеукр. наук.-практ. конф., 

м. Київ, ІДУЦЗ, 8 жовтня 2019 р. м. Київ, 2019. С. 75-78. (Форма участі –  

заочна). 

16. Гудак Р.В., Чуб І.А. Практична реалізація методу оптимізації  

логістики процесу ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайних ситуацій 

природного характеру за допомогою апаратно-програмного комплексу. 

Інформаційні технології: теорія і практика: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 18 травня 2020 р. м. Харків,  

2020. С. 50-51. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить розробка апаратно-програмного комплексу 

підтримки управлінського рішення при організації логістики процесу  

ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайних ситуацій природного характеру 

та його практична реалізація. 

 

АНОТАЦІЯ 

Гудак Р.В. Мінімізація наслідків надзвичайної ситуації природного 

характеру в гірській місцевості за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист» – Національний університет 

цивільного захисту України, Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій, Харків, 2020. 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-практична задача в 

сфері цивільного захисту - розроблена методика вирішення логістичної задачі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-

рятувальних вертольотів.  

 Розроблена функціональна математична модель забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості, яка представляє собою систему з трьох аналітичних 

залежностей. Вдосконалена структурно-логічна модель управління 

надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними 

та метеорологічними явищами  для окремого регіону гірської місцевості, 

шляхом введення другого контуру управління, який функціонує при загрозі 

настання катастрофічної події. На їх базі розроблена методика вирішення 

логістичної задачі забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації 

природного характеру в окремому регіоні гірської місцевості України за 

допомогою пошуково-рятувальних вертольотів. 

 Найбільш ефективне впровадження розроблених моделей та методики є  

їх апаратно-програмна реалізація, яка, у вигляді інтегрованого до інформаційно-

комунікативного середовища країн Європейської спільноти  
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інформаційно-аналітичного додатку, може використовуватися в системі 

інформаційної підтримки дій пошуково-рятувальних підрозділів ДСНС 

України. 

Ключові слова: надзвичайна ситуація, повень, окремий регіон, гірська 

місцевість, пошуково-рятувальний вертоліт, ліквідація, методика. 

 

ABSTRACT 

Gudak R.V. Minimization of the consequences of a natural emergency in the 

mountains with the help of search and rescue helicopters. – Qualifying research paper 

on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 21.02.03 "Civil defense" – National University of Civil 

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

In the dissertation the actual scientific and practical problem in the field of civil 

defense is solved - the technique of the decision of logistic problem of maintenance of 

process of liquidation of an emergency situation of natural character in separate 

region of mountain area of Ukraine by means of search and rescue helicopters is 

developed. 

During the dissertation the following new scientific results were obtained: 

1. For the first time a functional mathematical model was developed to ensure 

the process of liquidation of a natural emergency in a separate region of mountainous 

terrain, which is a system of three analytical dependencies. The first dependence is  

the target functionality of the task of ensuring the process of liquidation of a natural 

emergency in a separate region of a mountainous area. The second dependence 

determines the number of flight tasks that can be performed during the liquidation 

operation. The third dependence provides the construction of daily flight tasks, the 

minimum distance, which ensure the evacuation of victims and the delivery of search 

and rescue units and specialized equipment. 

2. For the first time a method of solving the logistical problem of ensuring the 

process of liquidation of a natural emergency in a separate region of the mountains of 

Ukraine with the help of search and rescue helicopters. Its implementation involves 

the sequential implementation of the following six procedures: determining the initial 

data, determining the priority of orders and coordinates of customers, determining the 

readiness of search and rescue helicopters at bases, proposals for evacuation of 

victims, proposals for delivery of search and rescue units and specialized equipment, 

taking into account , formation of the plan of flight tasks. 

3. Improved structural and logical model of natural emergency management, 

which is caused by hydrological and meteorological phenomena for a particular 

region of the mountain area, by introducing a second control loop, which operates at 

the risk of a catastrophic event. It consists of five blocks, namely: establishing the  

fact of the inevitability of the event, notifying the population, deciding on the 

implementation of the appropriate option of emergency rescue forces and means, 

deployment of forces and means of search and evacuation of victims, the use of the 

latest search and rescue aircraft ships - helicopters. 
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The object of the research is the process of liquidation of the consequences of  

a natural emergency in a mountainous area. 

The subject of the study are ways to minimize the consequences of a natural 

emergency with the help of search and rescue helicopters (rescue and evacuation of 

people, delivery of search and rescue units and specialized equipment). 

The introduction substantiates the relevance of the chosen topic, formulates 

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

presents scientific novelty and reveals the theoretical and practical significance of the 

results, as well as directions for their implementation. 

The first section of the dissertation analyzes the emergencies caused by floods, 

ways to eliminate the consequences of these emergencies. An analysis of ways and 

methods of responding to emergencies related to floods in some mountainous regions 

in different countries. Based on the analysis of existing methods, techniques and 

techniques of responding to emergencies, the research task is formulated. 

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

on consideration of features of process of management of an emergency situation of 

natural character which is caused by hydrological and meteorological phenomena in 

separate region of mountain area is solved. A description of the generalized 

characteristics of the emergency process and the tasks of emergency management is 

given. The characteristics of natural emergencies caused by hydrological and 

meteorological phenomena and the peculiarities of their management in a particular 

region of mountainous terrain are considered. 

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

improvement of structural - logical model of management of emergency situation of 

natural character which is caused by hydrological and meteorological phenomena in 

separate region of mountain area is solved. The main approaches to assessing the 

effectiveness of emergency management as part of the risk management process are 

considered. The description of the generalized structural - logical model of  

emergency management is given. A structural - logical model of natural emergency 

management, which is caused by hydrological and meteorological phenomena in a 

separate region of mountainous terrain, has been developed. 

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

development of functional mathematical model of maintenance of process of 

liquidation of emergency of natural character in separate region of mountain area is 

solved. The main approaches to the solution of a mathematical problem are 

considered and the conditions of its solution are formed. The initial and boundary 

conditions for solving a mathematical problem are determined. A description of the 

formal solution of the problem, which is the desired mathematical model, is given. 

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

development of a technique of the decision of a logistical problem of maintenance of 

process of liquidation of an emergency situation of natural character in separate 

region of mountain district of Ukraine by means of search and rescue helicopters is 

solved. An algorithm that implements the developed functional mathematical model 

to ensure the process of liquidation of a natural emergency in a particular region of 
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mountainous terrain is considered. A description of the method of solving the 

logistical problem of ensuring the process of liquidation of a natural emergency in a 

separate region of the mountains of Ukraine with the help of search and rescue 

helicopters. 

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

development of variants of introduction of the developed functional mathematical 

model and a technique on its basis is solved. The process of integration of the 

developed methodology into the information-analytical space of the European 

Community country is considered. The characteristics of the information-analytical 

appendix to the geo-information system of liquidation of natural disasters of the 

European Community countries bordering on Ukraine are considered. 

The practical significance of the results. The scientific results of the 

dissertation are a further development of modern approaches to solving problems of 

improving the efficiency of natural emergency response in mountainous areas with 

the help of search and rescue aircraft. 

The obtained tools for solving the tasks of ensuring the process of natural 

emergency response in a particular region of the mountain area are the basis for 

further transition and implementation of electronic database of technical means  

within the automated management system of logistical emergency response processes 

in the single European information space. 

The results of the work can be used in the preparation of flight tasks and plans 

for the elimination of natural emergencies in a particular region of the mountain area 

for all management units of the Rescue Service of the SES of Ukraine and emergency 

services of ministries and agencies. 

Key words: emergency situation, flood, separate region, mountainous area, 

search and rescue helicopter, liquidation, technique. 
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