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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) – 

Національний університет цивільного захисту України, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій, Харків, 2020. 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-практичну задачу у 

галузі цивільного захисту – запропоновано моделі та експертно-статистична 

методика попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, що 

забезпечують мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій регіонального 

рівня шляхом використання останніх при розробці управлінських рішень та 

заходів з їх ліквідації.  

У процесі виконання роботи отримано 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 



3 
 

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 у 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. 

3. Розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів у складі керуючого алгоритму та процедур 

його виконання. Алгоритм 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 експертно-статистичної методики; формування пропозицій 

щодо забезпечення необхідного рівня ефективності оперативних 

можливостей територіальних підрозділів; визначення періодичності 

проведення експертно-статистичної оцінки та розробка відповідного 

нормативно-правового супроводу. 
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У якості об’єкта дослідження обрано 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. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету 

дисертаційної роботи, визначено об’єкт, предмет і методи досліджень, 

наведено наукову новизну та розкрито теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів, а також напрями їхнього впровадження. 

У першому розділі дисертаційної роботи проведено аналіз ліквідації 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. Проведено аналіз підходів до 

оцінки потенційних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів та 

територіального рівня небезпеки в країнах-партнерах з розбудови системи 

цивільного захисту, який свідчать, що незважаючи на широке коло 

розглянутих питань, на сьогодні не існує ефективної методики оцінки 

оперативного потенціалу аварійно-рятувальних підрозділів та їх оперативної 

здатності, яка б у повній мірі враховувала складний комплекс чинників 

складових безпеки та небезпеки умови ефективної протидії надзвичайним 

ситуаціям природного та техногенного характеру. На підставі проведеного 

аналізу сформульована задача та завдання дослідження. 

У другому розділі дисертаційної роботи вирішено друге завдання 

наукового дослідження, яке полягає у розробці структурно-логічної моделі 

управління надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. Під 

час її вирішення було визначено послідовність робіт з прийняття 

управлінських рішень в умовах інформаційних обмежень оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, з урахуванням якої була 
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розроблена структурно-логічна модель управління надзвичайною ситуацією 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів. 

У третьому розділі дисертаційної роботи було проведено аналіз 

фізичного поля формування експертно-статистичної моделі попередження 

надзвичайних ситуацій в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів, який дозволив визначити початкові та 

граничні умови її існування та формалізувати незалежні і залежні параметри 

рівняння зв’язку. Наступним кроком було рішення окремих задач з оцінки 

штатної чисельності оперативного потенціалу та оперативної здатності  

потреби оперативної здатності аварійно-рятувальних підрозділів, що 

дозволило визначити умови розвитку необхідної інфраструктури аварійно-

рятувальної служби, її технічного дооснащення, умови підвищення фахової 

якості кадрів та сформувати часові проміжки досягнення необхідного рівня 

оперативної здатності, яка відповідає прогнозному рівню оперативного 

потенціалу. Враховуючи наведене, була розроблена математична модель 

попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, яка 

складається з чотирьох аналітичних залежностей.  

У четвертому розділі дисертаційної роботи було розроблено алгоритм 

практичної реалізації методики попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів, що  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 експертно-статистичної методики; формування 

пропозицій щодо забезпечення необхідного рівня ефективності оперативних 

можливостей територіальних підрозділів; визначення періодичності 

проведення експертно-статистичної оцінки та розробка відповідного 

нормативно-правового супроводу та пов'язані прямими та зворотними 
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аналітичними зв'язками. На його базі була створена експертно-статистична 

методика попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

У п'ятому розділі дисертаційної роботи з метою перевірки 

достовірності розробленої  моделі та методики, яка створена на її основі, 

було розглянуто хронологію протікання надзвичайної ситуації регіонального 

рівня в умовах обмежених оперативних можливостей на прикладі вибухів на 

арсеналі в м. Лозова Харківської області. Після чого здійснено аналіз 

результатів отриманих за допомогою розробленої математичної моделі та 

відповідної методики. 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 допомогою розробленого 

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

достовірність розробленої математичної 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 дисертаційної роботи вирішено шосту задачу 

наукового дослідження з формування пропозицій із впровадження 

розробленої моделі та методики на її основі. Розглянута можливість 

застосування розробленої моделі та методики на її основі для визначення 

штатної чисельності аварійно-рятувальних підрозділів регіонального рівня 

підпорядкування. Після чого виконано відповідний розрахунок поетапної 

оптимізації оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

регіонального рівня підпорядкування. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у 

попередженні надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, а 



7 
 

саме, у 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 

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.   

Ключові слова: оперативний потенціал, оперативна здатність, 

надзвичайна ситуація регіонального рівня, управлінське рішення, експертно-

статистична модель. 
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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. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз 

Index Copernicus, Google Scholar). 

Здобувачу особисто належить розробка структурно-логічної моделі 

управління надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених 

2
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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 
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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). 
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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. 



10 
 

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). 

Здобувачу особисто належить обґрунтування основних етапів 
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10. Андронов В.А., Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Обґрунтування 

підходів до вирішення задачі з розробки експертно-статистичної методики 
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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. 
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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 

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 
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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 
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wide range of issues currently there is no effective methodology for assessing the 

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. 
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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, 

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 
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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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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Забезпечення необхідного 

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

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій 

та реагування 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, у 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 понад 35 %, а у разі збереження темпів прогнозного 

зростання небезпеки у найближчі 3 роки - 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. 
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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 «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. 
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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 

результатів та висновків  теорія ймовірностей, метод морфологічного 
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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. 

У процесі виконання 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 
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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. 

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 

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 
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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 в 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 
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international scientific and practical conference "Problems of implementation of 

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. Вона 

містить 15 рисунків та 3 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ 

ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ 

 

 

1.1. Аналіз стану з попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів у країнах світу 

 

 За останні роки спостерігається стійка динаміка зростання 

природних та техногенних надзвичайних ситуацій (НС) регіонального, 

державного та між державного рівня поширення, які впливають на велику 

кількість країн по всьому світу. Ці надзвичайні ситуації спричинили широкий 

спектр прямих та непрямих наслідків для всіх частин суспільства, 

включаючи втрату людей та шкоду суспільній та приватній власності та 

інфраструктурі, а також вторинний вплив, що виникає внаслідок витрат на 

відновлення та реконструкцію інфраструктури та її подальше безпечне 

функціонування. У багатьох економіках, особливо в економіках з низьким 

рівнем доходу на кшталт України, щорічні втрати внаслідок надзвичайних 

ситуацій становлять значну частку валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Такий стан речей  потребує необхідності проведення сучасних наукових 

досліджень, які повинні базуватися на всебічному аналізі територіальної 

небезпеки та підходів до її протидії. 

У разі переростання надзвичайної ситуації до регіонального рівня, вона 

здебільш, потребує залучення  до своєї протидії ресурсів не тільки 

відповідного регіону, але і суміжних областей. Це відбувається насамперед у 
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разі відсутності адекватної можливості з боку регіональних підрозділів 

завчасно провести необхідні заходи з метою унеможливити розростання зони 

надзвичайної ситуації.  

Розвиток надзвичайних ситуацій подібного характеру має місце не 

залежно від економічного розвитку країни місця її виникнення.  

Так, у США протягом 2017 року двічі: у жовтні [1] та грудні [2] 

місяцях виникала складна ситуація з приборканням лісових пожеж. Також 

НС з приборкання лісових пожеж та їх стрімкого поширення протягом 

останніх трьох років мали місце у 2017 році в КНР [3], в Тунісі [4], в Іспанії 

та Португалії [5]. Останній приклад свідчить про трансграничні умови 

розростання НС у наслідок відсутності дієвого резерву оперативного 

потенціалу аварійно-рятувальних служб. Сумна статистика мала місце й на 

далі: у 2018 році це, насамперед,  НС пов'язані з лісовими пожежами в Індії 

[6] та Греції [7], у 2020 році НС навколо та безпосередньо у зоні відчуження 

Чорнобильської атомної електростанцій (ЧАЕС) [8].  

Не менш трагічними є наслідки неузгодженості умови ефективної 

рівноваги між наявними заходами безпеки та потенційної небезпеки під час 

НС, пов'язаних із землетрусами. Так, складна ситуація з численними 

жертвами мала місце у 2017 році двічі в Італії [9,10], у Туреччині [11], 

Мексиці [12], Іраку та Ірані [13]. Не менш критичними з погляду відсутності 

узгодженості в кількісних та якісних характеристиках задіяного 

оперативного потенціалу та оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів були дії останніх під час природних катаклізмів у Бразилії [14], де 

мало місце трансграничне поширення небезпеки, Тайвані [15] та Японії [16], 

де не зважаючи на потужний потенціал та досвід протидії подібним НС, не 

завжди вдається досягти відповідного рівня ефективності дій, що є наслідком 

відсутності змінного управління у забезпеченні кількісних показників 

оперативного потенціалу аварійно-рятувальних підрозділів безпосередньо в 

регіонах з найбільшою загрозою виникнення подібних НС [17]. 
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З тих же причин неузгодженості умов ефективності застосування  

заходів протидії є стрімке поширення за межі регіону майже всіх НС 

природного характеру. Так, відповідними прикладами є виникнення і 

поширення за межі однієї територіальної одиниці наслідків НС медико-

біологічного характеру. У роботі [18] наведені результати приборкування 

вірусу грипу. Безпосередні експериментальні дослідження довели 

недостатність рівня оперативної оснащеності аварійно-рятувальних 

підрозділів щодо протидії інфекції, яка передається повітряно-крапельним 

шляхом. У роботі [19] наголошено на необхідності враховувати при оцінці 

оперативного потенціалу щодо можливостей протидії НС природного 

характеру фактор сезонності їх поширення та особливостей умов 

зовнішнього середовища. Епідемії та НС медико-біологічного характеру, 

особливо у зимовий час, можуть викликати серйозні економічні проблеми та 

бути обтяжені додатковим навантаженням на інфраструктуру аварійно-

рятувальних підрозділів та медичних закладів через масову госпіталізацію 

[20, 21]. 

У роботах [22, 23] у якості додаткового фактору, який необхідно 

враховувати при розрахунках потенційних можливостей аварійно-

рятувальних підрозділів, розглядаються кліматичні умови території. Так, 

наприклад, доведено, що різноманітні штами вірусів дуже чутливі до 

кліматичних змін та можуть поширюватися завдяки міграції людей за межі 

зони відповідальності територіальних аварійно-рятувальних підрозділів [24, 

25].  

У роботі [26] наведено аналіз дій з протидії НС природного характеру у 

США та звернуто увагу на існуючі недоліки системи протидії у досягненні 

кінцевого ефекту.  

Також різні чинники природного характеру, які необхідно враховувати 

при побудові методики оцінки та розрахунку необхідного рівня потенційних 

можливостей, розглянуті у роботах [27] - сезонність, кліматичні умови; [28] 

надлишкова вологість або її відсутність, додаткові метеорологічні умови; 
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[29] динаміка зміни температури навколишнього середовища та відповідно її 

вплив на зміни характеру та складності проведення заходів протидії; [30] 

особливості поширення окремих чинників небезпеки, що у свою чергу 

передбачає комплекс дій за окремими процедурами реалізації заходів 

протидії.  

Не менш складною є ситуація й з протидією НС техногенного 

характеру у межах територіальних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів. 

Ускладнення технологічних процесів призводить до збільшення 

кількості техногенних аварій, що відрізняються ступенем поширення 

наслідків за межі однієї територіальної одиниці в наслідок не можливості 

останньої ефективно протидіяти НС. За останні 30 років число подібних НС 

та техногенних аварій збільшилося майже у 3 рази, при цьому число 

людських жертв - у 6 разів,  кількість матеріальних збитків - у 11 разів [31]. 

За видами аварій найбільшу кількість складають вибухи і пожежі. Про 

загальну складність ситуації, яка має місто у світі, свідчить перелік 

зафіксованих на сьогодні аварій з надрегіональним територіальним 

поширенням небезпеки. У 2019 році такий характер мала пожежа у 

Саудівській Аравії на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів 

«SaudiAramco» [32]. На нафтопереробному заводі, що належить «Eni», стався 

потужний вибух, після чого почалася пожежа. Витік палива на традиційній 

заправці в Акрі (Гана) призвів до вибуху і загибелі 175 осіб [33]. 

Нафтова аварія у Мексиканській затоці сталася у 2010 році через вибух 

метану на глибоководній буровій платформі попре те, що стала найбільшою 

екологічною катастрофою в історії США, довела відсутність резерву 

надійності аварійно-рятувальних підрозділів у випадку, не передбаченої 

крупно масштабної техногенної аварії [34,35]. Відповідні причини 

катастрофи проаналізовано у роботі [36]. Про втрату контролю над іншою 

ситуацією під час ліквідації пожежі на скважині «SuncorEnergy», через вибух, 

наведено у аналітичному звіті [37]. 
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Відсутність узгодженості умов ефективності застосування 

оперативного потенціалу або його кількісна недостатність була визначена і 

під час пожеж на потенційно-небезпечних об'єктах, як-то нафтопереробні 

заводи. Так, в Японії під час гасіння пожежі на нафтопереробному заводі 

(НПЗ) у 2017 році [38], у Філадельфії (США) [39], на НПЗ фірми Шеврон 

[40], у Карибському басейні (ПуертоРіко) під час ліквідації наслідків вибуху 

при розвантаженні танкеру [41] та витоку сірчаної кислоти [42]. З цього 

погляду, ситуація у країнах Східної Європи додатково обтяжена наявністю на 

території відповідальності окремих аварійно-рятувальних підрозділів великої 

кількості потужних хімічних об'єктів із застарілим технологічним 

обладнанням та наявністю великої кількості отруйних та вибухонебезпечних 

речовин [43], що можуть стати джерелом трансграничної аварії [44]. 

Слід також звернути увагу на фактори поширення потенційної 

небезпеки, яка пов'язана зі стрімкою урбанізацією території можливих НС та 

її врахування серед чинників впливу, що визначають необхідний рівень 

оперативного потенціалу. Найбільші техногенні катастрофи стосуються й 

функціонування метрополітенів світу. У 1975 [45] під час пожежі внаслідок 

удару поїзда у стіну, загинуло 43 людини, у 1987 [46], під час пожежі 

ескалатора заживо згоріло 31 людина. Це ж джерело повідомляє про інші 

техногенні катастрофи метрополітенів у Сеулі, Нью-Йорку, Вашингтоні. 

Аналіз аварійності метрополітену у країнах Східної Європи наводиться в [47] 

та свідчить про необхідність його врахування принаймні для найбільш 

чисельних регіонів. Досить складна ситуація, яка безпосередньо впливає на 

кількісний та якісний склад оперативного потенціалу регіонального аварійно-

рятувального підрозділу, це кількість пожеж, насамперед в осередках 

урбанізації. Так, за даними [48], у країнах Східної Європи, у середньому 

кожні 7 хвилин відбувається пожежа, а кожен день у вогні гине 5 людей. 

Втім найбільший вплив неузгодженості умови ефективності відчувається у 

випадках пожежі у місцях масового скупчення людей [49, 50]. 

Велику техногенну небезпеку в усьому світі несуть місця зберігання 

надлишкових боєприпасів, ракетних снарядів. Один неконтрольований вибух 
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у такій зоні може завдати величезної шкоди інфраструктурі, забрати десятки 

життів, тому цим питанням займаються багато міжнародних організацій.  

Так, в роботах [51, 52] у вигляді таблиць та графіків аналізується 

кількість подій, пов'язаних з неконтрольованими вибухами боєприпасів у 

світі по регіонах країн Африки, Америки, Азії, Європи, Океанії з 1979 до 

2013 рр. та на 2019 р. Наведена узагальнена статистка свідчить про 

відсутність, насамперед, кількісного резерву оперативного потенціалу під час 

проведення комплексу заходів протидії НС подібного характеру. 

Відтак до чинників впливу на необхідний рівень оперативного 

потенціалу, у разі вирішення питань реагування, слід віднести старіння 

технологічного устаткування, порушення технологічного процесу, запізнення 

реагування, зовнішній вплив; у разі вирішення питань профілактичної та 

наглядової діяльності: порушення техніки безпеки, людський фактор.  

Таким чином, на сьогодні у 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 підрозділів з її протидії, яке 

досягається виключно залученням додаткових сил та засобів безпосередньо 

під час проведення робіт з локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій. 

 

 

1.2. Аналіз стану з попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів у країнах світу, партнерах з розбудови 

системи цивільного захисту 

 

Завдання з дослідження та розрахунку ефективності залучення 

оперативного потенціалу аварійно-рятувальних підрозділів – одне з 

найскладніших, що вирішуються менеджерами підприємств та працівниками 
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управління територіальними підрозділами реагування на надзвичайні 

ситуації. Науковим підґрунтям для розробки окремих рекомендацій з цього 

напряму у провідних країнах світу слід вважати низку фундаментальних 

робіт з моделювання оперативних можливостей аварійно-рятувальних та 

пожежних підрозділів. 

Так, у роботі [53] окремо розглядається профілактична складова 

оперативного потенціалу аварійно-рятувальних підрозділів та визначається 

набір факторів впливу на її ефективність у межах муніципального рівня. В 

роботах [54, 55] розглянуто важливість фактору часу у рятувальних зусиллях 

та передбачені графи виконання окремих процедур попередження. Фахівці в 

дослідженні [56] провели комплексний аналіз ефективності робіт за 4 

напрямами діяльності аварійно-рятувальних підрозділів, застосувавши 

статистичний підхід до змінних інформаційних масивів даних. 

У роботі [57], на базі підходу "витрати-вигоди", визначені домінуючі 

причини, які впливають на ефективність дій підрозділів під час 

протипожежних заходів на об'єктах житлового комплексу. Аналогічний 

підхід "витрати-вигоди" використано для оцінки можливостей оперативних 

підрозділів щодо захисту людей похилого віку та людей з обмеженими 

можливостями у роботі [58]. 

У роботі [59] розглянуто вплив на ефективність дій аварійно-

рятувальних підрозділів окремих технічних складових та наведені 

рекомендації щодо наявного технічного оснащення відповідних підрозділів. 

Ряд робіт стосується застосування статистичного підходу до аналізу 

оперативної діяльності служб порятунку: у [60] - під час пожежі; у [61] - під 

час складних аварій у тунелях та шляхопроводах; у [62] - на об'єктах 

незавершеного будівництва. 

Окремо ряд робіт стосується оцінки ефективності дій підрозділів під 

час ліквідації НС природного характеру. Так, у роботах [62, 63] наведені 

практичні рекомендації у вигляді інформаційних таблиць з підвищення 
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ефективності дій під час ліквідації масштабних лісових пожеж. З аналогічної 

мети у роботі [64] використано метод регресійного аналізу.  

Робота [65] присвячена більш детальному аналізу питань наявних 

резервів, а саме оцінці кількості води, необхідної для гасіння лісових пожеж 

при різних природних умовах її поширення.  

Іншим напрямом є дослідження причин впливу на ефективність заходів 

протидії під час ліквідації НС на штучних небезпечних утвореннях, а саме 

полігонах різноманітних відходів життєдіяльності [66, 67], силософормуючих  

площах [68, 69].  

Питанням щодо аналізу інфраструктурної насиченості аварійно-

рятувальних підрозділів на території реагування на прикладі 

Вестманландського повіту Швеції присвячена робота [70].  

З урахуванням вище наведених досліджень міжнародними службами з 

питань акредитації пожежно-рятувальних підрозділів розроблено низка 

нормативних документів [71, 72] з організації діяльності аварійно-

рятувальних підрозділів за окремими напрямами діяльності, як-то  стандарти 

громадської безпеки [73], стандарти пожежогасіння [74]. 

Останні безпосередньо використані при аналізі повсякденної діяльності  

Манчестерської пожежно-рятувальної служби [75] та Лондонської пожежної 

команди [76].  

Дослідники китайської наукової школи з цих питань, насамперед 

приділили увагу моделюванню поширення стихійних лих та оптимізації часу 

рятування у ресурсній мережі [77]; дослідженням моделі вибору 

рятувального маршруту та його ефективності у разі стрімкого поширення 

НС, [78]; питанням моделювання  прийняття рішень щодо розміщення 

сховищ міському пожежному плануванні [79]; застосуванню 

геоінформаційної системи (ГІС) для оцінки заходів зі зменшення пожежних 

ризиків у міській громаді [80]; розробці способу оцінки можливостей 

реагування на надзвичайні ситуації на основі підходу fuzzy. analytical 

hierarchy process (FAHP) [81]; побудові систем оцінювання потенційних 
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можливостей міських громад в умовах надзвичайних ситуацій [82]; 

дослідженням на основі методу нечіткого синтезу міських можливостей у 

надзвичайних ситуаціях [83]. 

Натомість у країнах Європи, що розвиваються, увага приділена 

питанням вивчення ефективності моніторингового та інформаційного 

забезпечення оперативного потенціалу та синтезу рекомендацій з їх 

покращення [84,85]. Окремо в цих країнах розглядаються питання 

ефективності залучення волонтерів, як додаткового резерву оперативного 

потенціалу [86, 87].  

У країнах тихоокеанського басейну актуальним також є питання 

землеустрою під час розгортання інфраструктурних об'єктів аварійно-

рятувальної служби [88]. 

Підсумовуючи наведене, слід зазначити про відсутність єдиних 

підходів до оцінки оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів навіть у межах однієї країни. 

З іншого боку, досить відокремлено від потенційних можливостей 

дослідники розглядають рівень територіальної небезпеки, здебільш за 

окремими напрямами.  

Так, в роботі [89] запропоновано виявлення, моніторинг та оцінка 

потенційних небезпек великих виробничих аварій за допомогою нового 

програмного інструменту JPLUME для аналізу зображення з низькою 

роздільною здатністю. У роботі [90] дослідники запропонували методику для 

кількісної оцінки ризику великих аварій, спричинених сейсмічними подіями. 

Автори роботи [91] дослідили окремі параметри небезпеки з метою 

узагальнення та створення основи для оцінки ризику випадкових подій на 

території виробництва за допомогою технології Natural Hazard Triggering 

Technological Disasters (Na-Tech). Методику, яка дозволяє оцінити небезпеку  

розливу нафти за допомогою дистанційного супутникового зондування 

запропоновано у роботі [92]. Методичні питання з оцінки небезпеки за 

допомогою супутників на прикладі небезпек лісових масивів розглядаються у 
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[93]. Питанням вдосконалення керуючих алгоритмів оцінки територіальної 

небезпеки, яка спричинена великими аваріями на виробництві, присвячені 

роботи [94, 95]. Натомість у роботі [96] проведено аналіз сучасних 

технологій у галузі оцінки та управління ризиками катастрофічних 

природних небезпек.  

Робота [97] присвячена розробці загального сценарію виробничих 

аварій, спричинених повенями та оцінки на їх основі потенційного ризику 

територій. Аналогічна процедура проведена у роботі [98] з метою оцінки 

небезпек розливів нафти. Додатково у роботі розглянуті 2 типові надзвичайні 

ситуації та їх характеристики впливу.  

У роботі [99] увага приділена технології оцінки ризику Na-tech, як 

допоміжного інструменту формування стратегії з пом'якшення регіональних 

НС. У роботі [100, 101] запропоновано швидкі тести з оцінки техногенного 

ризику територій регіону за різних умов виникнення потенційної НС.  

Низка робіт [102-104] стосується узагальнення існуючого досвіду з 

оцінки небезпеки територій у країнах Європейського союзу та країнах 

Тихоокеанського басейну [105-107]. У роботах систематизовані загальні 

підходи та визначені особливості та окремі недоліки різних методів оцінки. 

Таким чином, підходи до оцінки потенційних можливостей аварійно-

рятувальних підрозділів та територіального рівня небезпеки у країнах- 

партнерах з розбудови системи цивільного захисту свідчать, що незважаючи 

на широке коло розглянутих питань, на сьогодні не існує ефективної 

методики оцінки оперативного потенціалу аварійно-рятувальних підрозділів 

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

комплекс чинників складових безпеки та небезпеки умови ефективної 

протидії надзвичайним ситуаціям природного та техногенного характеру. 
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1.3. Особливості попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів в Україні 

 

Вітчизняна школа з оцінки небезпеки території також представлена 

низкою інноваційних досліджень як в області техногенної, так і природної 

небезпеки територій. Так, автори роботи [108] узагальнили статистику 

небезпек останніх років та визначили основні її особливості на території 

держави. У рамках інтегрального підходу оцінку небезпеки життєдіяльності 

населення наведено у роботі [109]. Об'єктовий рівень оцінки небезпеки 

досліджено у роботі [110]. Питання оцінки індивідуальної небезпеки 

населення регіонів України в умовах надзвичайних ситуацій досліджено у 

роботі [111]. Питання забезпечення територіального управління запобіганням 

та ліквідації надзвичайних ситуацій розглянуті у роботі [112, 113].  

В роботах [114, 115] пропонують використовувати при оцінці рівня 

територіальної небезпеки енергетичний підхід. Надають аналіз переваг та 

недоліків останнього. Аналіз факторів які провокують виникнення 

надзвичайних ситуацій природного характеру на теренах держави, наведено 

у роботі [116, 117]. Окрема низка робіт [118,119] присвячена вивченню та 

оцінці  механізмів цепного розвитку процесу розповсюдження нестабільності 

у сейсмічно небезпечних регіонах планети. На базі останніх обґрунтовано 

ризик функціонування природно-техногенно-соціальної системи при 

сезонних коливаннях сейсмічної активності. Роботами з оцінки 

територіальної небезпеки України є роботи [120,121] з оцінки техногенної та 

[122,123] природної небезпеки, в яких автори для її оцінки застосовують 

методи факторного аналізу й аналізу головних компонент, метод кластерного 

аналізу, наводять класифікацію території за основними показниками 

повсякденного функціонування та прояву техногенної і природної небезпеки 

в адміністративно-територіальних одиницях України.  
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Даний чинник при розрахунку оперативного потенціалу 

територіальних підрозділів набув переважного впливу на теренах України у 

зв'язку з конфліктом на Сході країни. Про це свідчать події, які у переважній 

більшості не мали адекватного реагування з боку системи протидії НС, а 

саме вибухи та пожежі на складах боєприпасів: у 2014 році – Кривий Ріг 

[124, 125];  у 2015 – Червоний Чабан Херсонської обл. [126, 127], та м. 

Сватове [128]; у 2016 (Хмельницька обл.) [129, 130]; у 2017 році у м. Балаклеї 

Харківської області [131, 132], на потенційно небезпечному об'єкті (ПНО) у 

районі с. Новоянисоль на Донеччині [133] та у Калинівці [134]; у 2018 р. – у 

Балаклеї [135, 136] та Ічні Чернігівської [137]; у 2019 р.– у Балаклеї [138]. 

Наведений вище аналіз свідчить про існування актуального науково-

практичного завдання у сфері цивільного захисту, яке полягає у вирішенні 

задачі з розробки експертно-статистичної методики попередження НС 

природного і техногенного характеру з урахуванням оперативних 

можливостей територіальної одиниці.  

У якості математичного апарату для розрахунку прогнозованих 

показників ризику слід використовувати уже відомі і перевірені підходи, що 

у цілому забезпечить високий рівень достовірності кінцевих результатів 

використання експертно-математичної моделі. 

Таким чином, на сьогоднішній день, значна частина надзвичайних 

ситуацій регіонального рівня, які виникають в Україні, переростає на більш 

складні рівні внаслідок відсутності завчасної порівняльної оцінки 

ефективності співвідношення наявного рівня небезпеки та відповідних 

регіональних сил та засобів їх протидії. 

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. 
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Висновки за першим розділом 

 

1. На сьогодні у 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 підрозділів з її протидії, яке досягається виключно 

залученням додаткових сил та засобів безпосередньо під час проведення 

робіт з локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій. 

2. Підходи до оцінки потенційних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів та територіального рівня небезпеки у країнах-партнерах з 

розбудови системи цивільного захисту свідчать, що незважаючи на широке 

коло розглянутих питань, на сьогодні не існує ефективної методики оцінки 

оперативного потенціалу аварійно-рятувальних підрозділів та їх оперативної 

здатності, яка б у повній мірі враховувала складний комплекс чинників 

складових безпеки та небезпеки умови ефективної протидії надзвичайним 

ситуаціям природного та техногенного характеру. 

3. На сьогоднішній день значна частина надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня, які відбуваються в Україні, переростають на більш 

складні рівні внаслідок відсутності завчасної порівняльної оцінки 

ефективності співвідношення наявного рівня небезпеки та відповідних 

регіональних сил та засобів їх протидії. 

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. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 

НАДЗВИЧАЙНОЮ СИТУАЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ В 

УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 

 

Вирішувати друге завдання наукового дослідження з розробки 

структурно-логічної моделі управління надзвичайною ситуацією 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів будемо наступним чином. Спочатку 

визначимо послідовність робіт з прийняття управлінських рішень в умовах 

інформаційних обмежень оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів. Після чого розробимо структурно-логічну модель управління 

надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

 

 

2.1. Послідовність робіт з прийняття управлінських рішень в 

умовах інформаційних обмежень оперативних можливостей аварійно-

рятувальних підрозділів 

 

Структурно-логічна модель управління надзвичайною ситуацією 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів спирається на класичну схему прийняття 

командирського рішення в умовах виникнення критичної ситуації 

управління, до яких у повній мірі слід віднести управління аварійно 
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рятувальними підрозділами (АРП) під час НС техногенного та природного 

характеру. 

Принциповою характеристикою оперативних дій керівника з ліквідації 

НС є фактичне виключення з послідовності робіт з прийняття управлінського 

рішення (рис. 1) плануючого блоку дій з визначення можливих варіантів 

рішення та їх оцінки. 

 

 

 

Мал. 2.1. Послідовність робіт з прийняття управлінського рішення в 

критичних умовах (→ класична інтерпретація, --→ інтерпретація отримана у 

ході дослідження). 

 

Це обумовлено рядом особливостей у першу чергу суб’єктивної природи 

керівника з ліквідації НС, як людини, яка діє в умовах обмеженості часу та 

постійної небезпеки життя, як особистої, так і особового складу та 

потерпілих. З другого боку, об’єктивно це є наслідком підготовки керівника з 

ліквідації НС, яка базується на алгоритмі прийняття рішення з урахуванням 

банку даних рішень (мал.2.2), та поняття опорних рішень (мал. 2.3). 

Фактично процес визначення можливих варіантів рішення та оцінка 

здійснюється у процесі локалізації наслідків НС, його якість (ефективність) 

залежить від досвіду та підготовки керівника з ліквідації НС та можливостей 

системи інформаційної підтримки дій, а саме оперативного надання варіантів 

оперативних рішень у зоні розвитку НС у залежності від динаміки та 

характеру її розповсюдження [139]. 
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а) 

 

б) 

Мал. 2.2. 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). 
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Мал. 2.3. Схема формування поняття опорного рішення. 

 

Відтак сформуємо інформаційні обмеження дій АРП в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

[140], як наведено на мал. 2.4. 
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Мал. 2.4. Схема інформаційних обмежень дій АРП. 

 

Відповідно структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів повинна включати 

інформаційні блоки, які забезпечують рішення: 

1) Задачі з розміщення опорної інформації (опорних рішень) на об’єкті;  

2) Задачі вибору варіативних факторів опорних рішень 

 K
m11111 ...,,,,,  ; 
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3) Задачі вибору варіативних факторів для ліквідації типових НС → 

формування матриці факторів; 

4) Задачі класифікації ходу ліквідації НС (мал. 2.5); 

 

 

 

Мал. 2.5. Варіанти рішення задачі класифікації ходу ліквідації НС в 

умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів. 

 

5) Задачі розміщення інформації з урахуванням варіації та ємністю 

конфіденційних обмежень; 

6) Задачі організації взаємодії системи з банками опорних рішень 

(мал. 2.6); 

 

 

Мал. 2.6. Приклад організації взаємодії системи з банками опорних 

рішень. 

 

Слід зазначити, що система управління надзвичайною ситуацією в 

умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів повинна мати високу ступінь готовності, забезпечувати 
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надійність функціонування її складових та можливість як централізованого, 

так і безпосереднього управління підрозділами. 

В умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів основними завдання управління є: 

1) Підтримання постійної готовності до виконання завдань за 

призначенням; 

2) Завчасні планування дій підрозділів оперативно рятувальних сил 

цивільного захисту (ОРС ЦЗ); 

3) Безперервне збирання та вивчення даних про обстановку у районах 

НС; 

4) Своєчасне прийняття рішення та доведення їх до підлеглих; 

5) Організація та забезпечення безперервної взаємодії органів 

управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту; 

6) Підготовка підрозділів ОРС ЦЗ до проведення АРІНР; 

7) Організація всебічного забезпечення підрозділів ОРС ЦЗ, залучених 

до виконання робіт, та підтримання належного рівня морально-

психологічного стану цих підрозділів. 

Таким чином, послідовність робіт з прийняття управлінських рішень в 

умовах інформаційних обмежень оперативних можливостей аварійно-

рятувальних підрозділів включає наступні етапи: 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. 
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2.2. Структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

 

Відповідно структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів повинна базуватися на 

наступних принципах управління: 

1) Безперервність управління; 

2) Послідовність управління; 

3) Гнучкість управління; 

4) Стійкість управління. 

Відтак структурно-логічна модель управління надзвичайною ситуацією 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів складається з двох контурів управління, а 

саме контуру управління в умовах достатності оперативного потенціалу 

(достатній) та контуру управління надзвичайною ситуацією в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

(обмежений) (мал. 2.7). 

Основний (достатній) контур управління надзвичайною ситуацією 

повинен забезпечити: 

1) Отримання повідомлення; 

2) Уточнення та оцінку обстановки у зоні НС, прогнозування 

масштабів; 

3) Визначення першочергових завдань, надання попередніх 

розпоряджень для проведення у готовність підпорядкованих підрозділів; 

4) Подальший аналіз ситуації; 

5) Здійснення постійного моніторингу обстановки; 

6) Організацію всебічного забезпечення проведення аварійно-

рятувальних робіт (АРР). 
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Мал. 2.7. Структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів.  
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Включення додаткового (обмеженого) контуру управління додатково 

повинно забезпечити [141]: 

1) Підготовку пропозицій до залучення додаткових сил; 

2) Координацію дій сил і засобів; 

3) Організацію повернення залучених сил до міста постійної 

дислокації. 

Таким чином, 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. Він складається 

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

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів; уточнення та оцінки 

обстановки у зоні надзвичайної ситуації; підготовка управлінського рішення; 

підготовки пропозицій до залучення додаткових сил; застосування новітньої 

методики розрахунку оперативного потенціалу; організація всебічного 

проведення АРіНР; координації дій сил та засобів; організація повернення 

додаткових сил та засобів до міст постійної дислокації.  

 

 

Висновки за другим розділом 

 

1. Послідовність робіт з прийняття управлінських рішень в умовах 

інформаційних обмежень оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів включає наступні етапи: 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 
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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. 

2. 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. 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; організація всебічного 

проведення АРіНР; координації дій сил та засобів; організація повернення 

додаткових сил та засобів до міст постійної дислокації. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ 

ОБМЕЖЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-

РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  

 

 

Третю задачу наукового дослідження з розробки експертно-

статистичної моделі попередження надзвичайних ситуацій регіонального 

рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів будемо виконувати наступним чином. Насамперед визначимо 

умови понятійного формування експертно-статистичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. Потім розглянемо рішення 

окремих експертно-статистичних задач з оцінки оперативного потенціалу та 

здатності аварійно рятувальних підрозділів. На завершення дамо опис 

експертно-статистичної моделі попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів.  

 

 

3.1. Умови понятійного формування експертно-статистичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

 

Формування експертно-статистичної моделі попередження 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у межах 

оперативних можливостей територіального підрозділу вимагає, насамперед, 
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розгляду понятійних умов її фізичного існування. Останнє характеризується 

наявними припущеннями, які потребують чіткого визначення [142].  

Для їх формування необхідно ввести наступні визначення: 

1) оперативний потенціал – узагальнена числова характеристика 

функціональних можливостей основних підрозділів ДСНС у повному обсязі 

виконувати покладені за напрямом спеціалізації; 

2) оперативна здатність – узагальнена числова характеристика 

основних оперативних підрозділів виконувати оперативні завдання за 

напрямом спеціалізації; 

3) 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 

службові обов'язки за напрямом спеціалізації. 

Сформуємо коло основних припущень щодо існування умов 

понятійного формування експертно-статистичної моделі: 

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 підготовки 

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 
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підрозділу регіонального рівня визначається наявним особовим складом 

підрозділів забезпечення, рівень підготовки якого характеризується наявними 

професійними знаннями та навичками. 

У межах сформованих припущень формування шуканої експертно-

статистичної моделі має наступну графічну інтерпретацію мал. 3.1. 

 

 

 

 

Мал. 3.1. Графічна інтерпретація понятійного формування експертно-

статичної моделі попередження НС регіонального рівня. 

 

На мал. 3.1 наведені наступні визначення    річмісоб НС,НС,НС,НП - 

інтегральна оцінка рівня небезпеки виникнення надзвичайних подій та  

надзвичайних ситуацій різного рівня у 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;  
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 (ОМ) – динаміка зміни оперативних можливостей підрозділів 

територіальної підпорядкованості до дій за призначенням. 

Тоді за існуючої системи класифікації НС настання НС відповідного 

рівня обумовлено досягненням одного або кількох наслідків одночасно 

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

(3.1): 

 

,qqqq ]об[
i

]міс[
i

]рег[
ii   

(3.1) 

за умови i =1…6 

 

де 
]об[

i
]міс[

i
]рег[

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

 відповідному рівню у 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 (3.1) слід доповнити 

наступним чином (3.2), що у цілому відповідає умові існування шуканій 

експертно-статистичній моделі: 

 

,qqqqОМ ]об[
i

]міс[
i

]рег[
iiтер   (3.2) 

 

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 (3.3): 

 

 ,ОМОМ
т ерМ

1К
містер 



  

(3.3) 

 

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 (3.4): 

 

,ОЗОПОМ місмісміс   (3.4) 

 

Враховуючи різну фізичну сутність складників порівняння (3.2), надалі 

слід оперувати нормованими величинами, що фактично дозволяє переписати 

рівняння (3.2) до виду (3.5) з більш жорсткою умовою існування: 

 

,qОМ
6

1i

пртер
i

пр
тер 



  
(3.5) 

 

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 
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функціонування основних оперативних підрозділів у відповідності до виразу 

(3.6): 

 

),,,,(fq тер
воэн

тер
соц

тер
тех

тер
прирнеб

тер
i   

(3.6) 

 

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 

[143]. 

Таким чином, визначено основні терміни понятійного формування 

експертно-статистичної моделі. Вони включають оперативний потенціал, 

оперативну здатність та оперативну можливість аварійно-рятувальних 

підрозділів.  

 

 

3.2. Рішення окремих експертно-статистичних задач з оцінки 

оперативного потенціалу та здатності аварійно рятувальних підрозділів 

 

3.2.1. Експертно-статична задача з оцінки оперативного потенціалу 

аварійно-рятувальних підрозділів регіонального рівня підпорядкування. 

Рішення окремої експертно-статистичної задачі з оцінки оперативного 

потенціалу  міс
пкос  включає в себе обґрунтування параметрів та формування 
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аналітичної залежності з визначення динаміки змін оперативного потенціалу 

основних підрозділів [144]  

З аналізу сталої нормативно-правової та аналітичної бази, до 

коефіцієнтів прямого впливу на рівень оперативного потенціалу основних 

підрозділів відносяться:  

1) Інтегральний коефіцієнт зростання рівня небезпеки ij
HK  ;  

де i  - напрям діяльності оперативних підрозділів;  

j - номер територіального підрозділу, до якого здійснюється 

процедура розрахунку. 

 

Наведений коефіцієнт розраховується у відповідності до виразу (3.7): 

 

;ij

HВ

ij

HС

ij

HП

ij

HT

ij

H KKKKK   (3.7) 

 

де ij

HTK  - коефіцієнт зростання рівня небезпеки техногенного характеру; 

ij

HПK  - коефіцієнт зростання рівня небезпеки природного 

характеру;  

ij

HСK  - коефіцієнт зростання рівня небезпеки соціального 

характеру;  

ij

HВK  - коефіцієнт зростання рівня небезпеки воєнного 

характеру за методом експертної оцінки з урахуванням 

статистичного матеріалу. 

 

За відсутності статистичної інформації за окремими напрямами 

основної діяльності або неможливості прямої експертної оцінки 

територіального підрозділу приймається середньозважена оцінка за регіоном. 

 

2) Інтегральний коефіцієнт глобалізації рівня небезпеки ij

ГHK  . 

Наведений коефіцієнт розраховується у відповідності до виразу (3.8) як 
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максимально середньозважена оцінка небезпеки трансграничного впливу 

країн, що межують з Україною: 

 
  ,...max 1 mkKK kj

ТH

ij

ГH   (3.8) 

 

де kj

ТHK - експертна оцінка поширення небезпеки від 1k  - країни, що 

межує з j  - територіальним підрозділом,  

ij

УHK   - інтегральний коефіцієнт ускладнення та збільшення 

кола задач запобігання НС та пожежам. 

 

Наведений коефіцієнт розраховується у відповідності до виразу (3.9) як 

множина експертних середньозважених оцінок щодо збільшення та 

ускладнення завдань за основними ij

УЗОK  та додатковими ij

УЗдK  службовими 

обов’язками: 

 

,ij

УЗд

ij

УЗО

ij

УЗ KKK   (3.9) 

 

3) Інтегральний коефіцієнт ускладнення та збільшення кола задач 

реагування на надзвичайні ситуації та пожежі ij

УРK  . 

Наведений коефіцієнт розраховується у відповідності до виразу (3.10) 

як множина експертних середньозважених оцінок щодо збільшення та 

ускладнення завдань за основними ij

УРOK  та додатковими ij

УРдK  службовими 

обов’язками: 

 

,ij

УРд

ij

УРО

ij

УР KKK   (3.10) 

 

4) Інтегральний коефіцієнт нормативної відповідності існуючої штатної 

чисельності ij

ШТфQ  до штатної чисельності ij

ШТпотQ , яка передбачається за 

нормативним розрахунком ij

НВK  .  
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Наведений коефіцієнт розраховується у відповідності до виразу (3.11) 

як максимально і середньозважена експертна оцінка нормативної 

відповідності за існуючими нормативними розрахунками за напрямом 

діяльності  i : 

 

  ,...1max 13
3

mnумовзаKK ij

НВq

ij

НВ n
  (3.11) 

 

 

 n

ij

ШТпот

n

ij

ШТфij

НВq
qQ

qQ
K

n


3

 
(3.12) 

 

1m - кількість затверджених нормативно-правових актів, що 

визначають нормативну потребу штатної чисельності за  i  

напрямом діяльності оперативних підрозділів. 

 

Визначений коефіцієнт може приймати значення у діапазоні від (0-1). 

Досягнення верхньої межі фактично відповідає цілковитому врахуванню 

вимог діючих нормативно-правових актів, якими визначається штатна 

чисельність оперативних підрозділів за  i  напрямом діяльності.  

У рамках процесу імплементації та гармонізації чинного нормативно-

правового та законодавчого поля [142] до вимог законодавчого поля країн ЄС 

та провідних країн світу (відповідно до параграфу 1.2.), у частині 

забезпечення дієвої безпеки населення, на кшталт США, Канади, 

Великобританії тощо, запропонований коефіцієнт слід розглядати у 

порівнянні зі світовою практикою формування штатної чисельності 

оперативних підрозділів, що потребує доповнення виразів (3.11) та (3.12) 

виразом щодо прямої експертної оцінки нормативної положенності за 

нормативно-правовими документами, які проходять імплементацію (3.13), а 

саме: 
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 ,...,max ipmr

НВ

ip

НВ

ij

НВ

ij

НВГ KKKK    (3.13) 

 

де ij

НВГK   - гармонізований інтегральний коефіцієнт нормативної 

відповідності;  

ipmr

НВ

ij

НВ KK  ,  - інтегральні коефіцієнти нормативної відповідності 

за  i  напрямом діяльності оперативних підрозділів країн світу 

 pmrp ...1 , чиє законодавство імплементується. 

 

5) Інтегральний коефіцієнт зміни якісного складу населення ij

ЯНK  . 

Наведений коефіцієнт розраховується, за виразом (3.14) як множина 

експертних середньозважених оцінок щодо кількісної зміни населення j

КілНK , 

зростання рівня урбанізації j

УрбНK , збільшення населення з фізичними 

обмеженнями в екстремальних умовах (люди похилого віку, люди з 

особливими вадами тощо) j

ФОНK : 

 

,j

ФОН

j

УрбН

j

КілН

ij

ЯН KKKK 
 (3.14) 

6) Інтегральний коефіцієнт зміни території обслуговування ij

ЯTK  .  

Наведений коефіцієнт розраховується у відповідності до виразу (3.15) 

як множина експертних середньозважених оцінок щодо кількісної зміни 

ПНО та об'єктів потенційної небезпеки (ОПН) у зоні обслуговування j  - 

оперативного підрозділу ij

ПНОТK : 

 

,ij

ОНЧТ

ij

ОППТ

ij

ОМЛТ

ij

ПНОТ

ij

ЯT KKKKK   (3.15) 

де ij

ОМЛТK  коефіцієнт кількісної зміни об’єктів з масовим перебуванням  

людей та їх складністю;  

ij

ОППТK коефіцієнт кількісної зміни об’єктів підвищеної 

поверховості; кількісної зміни об’єктів за межами нормативного 
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часу прибуття ij

ОНЧТK  (виникає у разі зміни меж територіальних 

громад). 

 

У підсумку ми отримаємо прогнозовану чисельність особового складу 

основних оперативних підрозділів, виходячи з прогнозної потреби 

оперативного потенціалу i

jОП , який визначається за виразом (3.16): 

 

,
ij

НВГ

ij

ЯН

ij

УР

ij

УЗГН

ij

Нi

фj

i

j
K

KKKKK
ОПОП



 
  

(3.16) 

 

де i

фjОП  - оцінка фактичного стану оперативного потенціалу з  

урахуванням наявного некомплекту основних підрозділів, 

розраховується за виразом (3.17): 

 

 
,

100

i

j

i

ji

фj

НШЧ
ОП


  

 (3.17) 

 

де i

jШЧ - штатна чисельність особового складу  j  оперативного  

підрозділу за  i  напрямом основної діяльності. 

 

Відтак шукана прогнозна чисельність особового складу основних 

оперативних підрозділів з урахуванням прогнозного зростання оперативного 

потенціалу основних підрозділів ДСНС визначається за виразом (3.18): 

 

  ,i

j

i

j

i

j ОПШЧОППШЧ   (3.18) 

Загальна прогнозна штатна чисельність особового складу оперативних 

підрозділів визначається: 

1) У разі загальної чисельності по  j  територіального підрозділу за 

виразом (3.19): 
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    ,
1





mi

i

i

jj ОППШЧОППШЧ  (3.19) 

де mi  - кількість основних напрямів діяльності  j  територіального 

 підрозділу; 

 

2) У разі загальної чисельності по  i  напряму основної діяльності за 

виразом (3.20): 

 

    ,
1





mj

j

i

j

i
ОППШЧОППШЧ  

(3.20) 

де mj  - кількість територіальних підрозділів де функціонально 

передбачено виконання  i  напряму основної діяльності. 

 

3) У разі загальної чисельності потреб ДСНС України по особовому 

складу оперативних підрозділів за виразом (3.21): 

 

    ,
1 1


 


mi

i

mj

j

i

j

ДСНС
ОППШЧОППШЧ  

(3.21) 

 

Отримане рішення окремої експертно-статистичної задачі з оцінки 

оперативного потенціалу аварійно-рятувальних підрозділів (3.16-3.20) 

дозволяє провести оцінку ефективності оперативного потенціалу аварійно-

рятувальних підрозділів на усіх рівнях підпорядкування, як-то об'єктовий, 

місцевий, регіональний та у разі необхідності узагальнити за виразом (3.21) у 

рамках усієї Державної служби України з надзвичайних ситуацій [143]. 
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3.2.2. Експертно-статична задача з оцінки оперативної здатності 

аварійно-рятувальних підрозділів регіонального рівня підпорядкування. 

Рішення окремої експертно-статистичної задачі з оцінки оперативної 

здатності  міс
зкос   включає в себе обґрунтування параметрів та формування 

аналітичної залежності з визначення динаміки змін оперативної здатності 

основних підрозділів. 

Високий рівень оперативної здатності основних підрозділів 

визначається чітким нормативним співвідношенням чисельності особового 

складу основних та допоміжних підрозділів. З іншого боку, сучасний 

розвиток інформаційних технологій, як і в частині організації взаємодії так і 

в частині управління підрозділами, удосконалення системи соціальної та 

психологічної підтримки, дозволяє застосувати при визначенні ефективності 

оперативної здатності основних підрозділів саме експертно-статистичний 

підхід, що був заснований і до обґрунтування оперативного потенціалу. 

Тоді до коефіцієнтів прямого впливу на рівень оперативної здатності 

основних підрозділів відносяться: 

1) Інтегральний коефіцієнт ji

НВЗK 
  нормативної відповідності існуючої 

штатної чисельності ji

штзпотQ  , яка передбачається за nq  - нормативним 

розрахунком. 

Наведений коефіцієнт розраховується з відповідності до виразу (3.22), 

як максимальна із оцінок співвідношення нормативної відповідності за 

існуючими нормативними розрахунками за    напрямом забезпечення 

оперативної здатності  i  напряму основної діяльності: 

 

  ji

qпНВЗ

ji

НВЗ KK  max  за умов ,...1  mqn   (3.22) 

 

 
 

,










n

ji

ШТЗПОТ

n

ji

ШТЗФji

НВЗ
qQ

qQ
K   

(3.23) 

де:  m  - кількість затверджених нормативно-правових актів, що 
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 методологічно визначають нормативну потребу штатної 

чисельності за    напрямом забезпечення оперативної здатності  i  

напряму основної діяльності. 

 

Зазначений коефіцієнт теоретично може приймати значення у діапазоні 

від (0-1). Досягнення верхньої межі фактично відповідає урахуванню вимог 

діючих нормативно-правових актів. Наступний крок, як і у випадку з 

вирішенням чисельності оперативного потенціалу, стосується процесу 

імплементації чинного законодавства до вимог законодавства провідних 

країн світу. Його виконання дозволяє доповнити вирази (3.22) та (3.23) 

виразом щодо експертної оцінки нормативної положеності за нормативно-

правовими документами, які проходять імплементацію у вигляді 

гармонізованого інтегрального коефіцієнту i

НВЗГK  нормативної відповідності 

за оперативним забезпеченням (3.24): 

 

 ,,...,max 1 mnpi

НВЗГ

pi

НВЗГ

ji

НВЗГ

ji

НВЗГ КККК


   (3.24) 

 

де mnpi

НВЗГ

pi

НВЗГ КК


,...1  - інтегральні коефіцієнти нормативної відповідності за  

   напрямом забезпечення оперативної здатності  i  напряму 

оперативного потенціалу відповідних країн світу. 

 

2) Інтегральний коефіцієнт якості управління оперативним потенціалом 

ji

УПРK 
 . 

Наведений коефіцієнт розраховується за виразом (3.25) як множина 

експертних середньозважених оцінок щодо зростання людських ресурсів, 

необхідних для забезпечення:  ji

взаємK   - взаємодії,  ji

коордK   - координації,  ji

контрK   - 

контролю: 

.ji

контр

ji

коорд

ji

взаєм

ji

УПР KKKK  
 (3.25) 
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3) Інтегральний коефіцієнт якості інформаційно-телекомунікаційної 

підтримки оперативного потенціалу ji

інфK 

. 

Наведений коефіцієнт розраховується за виразом (3.26), як множина 

експертних середньозважених оцінок щодо збільшення обсягів 

інформаційного навантаження  ji

інфорK   та складності засобів телекомунікації 

та зв’язку  ji

звK  : 

 

.ji

контр

ji

коорд

ji

взаєм

ji

УПР KKKK  
 (3.26) 

 

4) Інтегральний коефіцієнт якості супроводу оперативного потенціалу 

ji

супK 

. 

Наведений коефіцієнт розраховується за виразом (3.27) як множина 

експертних середньозважених оцінок щодо забезпечення ефективного рівня 

супроводу:  психологічного  ji

суппсихK 
..

 ; медичного та реабілітаційного  ji

супмедK 
..

 ; 

соціального  ji

супсоцK 
..
 ; правового  ji

супправK 
..

 ; технічно-експлуатаційного  ji

суптехK 
..

: 

 

ji

суптех

ji

супправ

ji

супсоц

ji

супмед

ji

суппсих

ji

суп KKKKKK 
.......... 
 (3.27) 

 

У підсумку ми отримаємо прогнозну чисельність особового складу 

допоміжних підрозділів, виходячи з прогнозної чисельності основних 

підрозділів забезпечення за виразом (3.28): 

 

,


 


НВЗГ

ji

суп

ji

інф

ji

упрi

фj

i

j
К

ККК
ОЗОЗ



  
(3.28) 

 

де i
jОЗ  - оцінка фактичного стану оперативної здатності з урахуванням 

 наявного компоненту підрозділів забезпечення, який 

розраховується за виразом (3.29): 
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,

100





i

j

i

ji

фj

НШЧ
ОЗ


  

(3.29) 

 

де: i
jШЧ  - штатна чисельність особового складу  у  допоміжного 

 підрозділу за  i  напрямом основної діяльності;  

i
jН  - некомплект особового складу    допоміжного 

підрозділу за  i  напрямом основної діяльності. 

 

Від так шукана прогнозна чисельність особового складу допоміжних 

підрозділів з урахуванням прогнозного зростання оперативного потенціалу та 

необхідності забезпечення його ефективної оперативної здатності 

визначається за виразом (3.30): 

 

  , i

j

i

j

i

j ОЗШЧОЗПШЧ   (3.30) 

 

де  ijОЗПШЧ - прогнозна штатна чисельність особового складу  у   

допоміжного підрозділу за  i  напрямом основної діяльності 

оперативного потенціалу. 

 

Загальна прогнозна штатна чисельність особового складу допоміжних 

підрозділів визначається: 

1) У разі загальної чисельності по  j  територіальному підрозділу за 

виразом (3.31): 

 

   
 


mi

i

m
i

jj ОЗПШЧОЗПШЧ
1 1






 

 (3.31) 

де m  - кількість напрямів забезпечення  i  напряму основної  

діяльності  j  територіального підрозділу. 
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2) У разі загальної чисельності потреб ДСНС  ДСНСПШЧ  по особовому 

складу допоміжних підрозділів за виразом (3.32): 

 

   
  


mj

j

mi

i

m
i

j

ДСНС
ОЗПШЧОЗПШЧ

1 1






 

(3.32) 

 

Відповідно загальна потреба ДСНС у штатній чисельності буде 

визначатися за виразом (3.33): 

 

    ,
ДСНСДСНСДСНС ОЗПШЧОППШЧПШЧ   (3.33) 

 

Отримане рішення окремої експертно-статистичної задачі з оцінки 

оперативної здатності аварійно-рятувальних підрозділів (3.28-3.32) дозволяє 

провести оцінку ефективності оперативної здатності аварійно-рятувальних 

підрозділів на усіх рівнях підпорядкування, як-то об'єктовий, місцевий, 

регіональний та у разі необхідності узагальнити за виразом (3.33) у рамках 

усієї державної служби України з надзвичайних ситуацій [144]. 

Таким чином, рішення окремих задач з оцінки штатної оперативного 

потенціалу та оперативної здатності  потреби оперативної здатності аварійно-

рятувальних підрозділів дозволяє 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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3.3. Експертно-статистична модель попередження надзвичайних 

ситуацій в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-

рятувальних підрозділів  

 

Відповідно шукана експертно-статистична модель попередження 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у межах 

оперативних можливостей територіального підрозділу описується системою, 

яка складається з рівнянь (3.4), (3.6), та умовою (3.5). 

,ОЗОПОМ місмісміс    

 

),,,,(fq тер
воэн

тер
соц

тер
тех

тер
прирнеб

тер
i    

 

,qОМ
6

1i

пртер
i

пр
тер 



  
 

 

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

 відповідно до параграфу 3.2.1 та 3.2.2. у вигляді виразів  (3.34) та 

(3.35): 

 

 ;,,,fОП міс
пінф

міс
птз

міс
пяос

міс
пкосПОміс   (3.34) 

 

 ,,,,fОЗ міс
зінф

міс
зтз

міс
зяос

міс
зкосОЗміс   

(3.35) 

 

де 
міс

пкос  - нормований параметр щодо кількісної відповідності  

особового складу основних підрозділів; 
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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 шукана експертно-статистична модель попередження 

надзвичайних ситуацій в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів представляє собою систему аналітичних 

залежностей (3.36): 
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(3.36) 

 

 

Таким чином, 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 
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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 у 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. 

 

 

Висновки за третім розділом 

 

1. Визначені основні терміни понятійного формування експертно-

статистичної моделі. Вони включають оперативний потенціал, оперативну 

здатність та оперативну можливість аварійно-рятувальних підрозділів.. 

2. Рішення окремих задач з оцінки штатної оперативного потенціалу та 

оперативної здатності  потреби оперативної здатності аварійно-рятувальних 

підрозділів дозволяє 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. 

3. 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 
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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 у 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. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ 

ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ 

 

 

Четверту задачу наукового дослідження з розробки методики 

попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

будемо виконувати наступним чином. Насамперед розробимо алгоритм 

застосування методики попередження надзвичайних ситуацій регіонального 

рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів. Потім розглянемо процедури застосування методики 

попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

 

 

4.1. Алгоритм застосування методики попередження надзвичайних 

ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів  

 

Розробка методики в частині визначення потреб штатної чисельності 

особового складу основних підрозділів повинна враховувати наступні умови 

[145], а саме: 

1) рівень інфраструктурного насичення оперативних підрозділів 

місцями постійної дислокації  інф

jiОПK повинен відповідати прогнозній 
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чисельності особового складу оперативних підрозділів. Останній 

визначається виразом (4.1): 

 

 
 

 
,




інф

ji

i

jінф

ji
ОПQ

ОППШЧ
ОПK  

(4.1) 

 

де  
інф

jiОПQ  - загальний вміст інфраструктури місць постійної  

дислокації  j  територіального підрозділу у відповідності до 

існуючої нормативно-правової бази, яка регламентує питання 

розміщення та функціонування оперативних підрозділів за  i  

напрямом основної діяльності. З метою забезпечення ефективного 

функціонування основних оперативних підрозділів фактичний 

коефіцієнт інфраструктурного насичення повинен знаходитися у 

межах діапазону (4.2): 

 

   ,1 i

фj

інф

ji ОПЄОПK  (4.2) 

 

2) коефіцієнт технічного насичення оперативних підрозділів основною 

та спеціалізованою технікою  тех

jiОПK  повинен відповідати прогнозній 

чисельності особового складу оперативних підрозділів. Останній 

визначається виразом (4.3): 

 

 
 

 
,




тех

ji

i

jтех

ji
ОПQ

ОППШЧ
ОПK  

(4.3) 

 

де  
тех

jiОПQ  - загальна кількість особового складу, яка передбачається  

у  j  територіальному підрозділі у відповідності до існуючої 

нормативно-правової бази, яка регламентує питання ефективного 

оперативного функціонування основних підрозділів, фактичний 
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коефіцієнт технічного насичення повинен знаходитися у межах 

діапазону (4.4): 

 

    ,11 тех

iрез

тех

ji КєОПK   (4.4) 

 

де  
тех

iрезК  - коефіцієнт резервування техніки та обладнання за  i  - 

 напрямом основної діяльності у відповідності до існуючої 

нормативно-правової бази. 

 

3) коефіцієнт професійного насичення оперативних підрозділів 

фахівцями потрібної кваліфікації  проф

jiОПK повинен відповідати прогнозній 

чисельності особового складу оперативних підрозділів. Останній 

визначається за виразом (4.5): 

 

 
 

 
,

проф

jimсзo

i

jпроф

ji
ОПQ

ОППШЧ
ОПK


 

(4.5) 

 

де  проф

jiОПQ - загальна можливість спеціалізованих структурних  

підрозділів системи ДСНС  mcзо  з підготовки фахівців 

необхідної кваліфікації за  i  напрямом основної діяльності. 

 

З метою забезпечення ефективного функціонування основних 

оперативних підрозділів фактичний коефіцієнт професійного насичення 

повинен знаходитися в межах діапазону (4.6): 

 

    ,111 i

фj

проф

ji ОПєОПK   (4.6) 

Коефіцієнт    тех

ji

інф

ji ОПKОПK ,  та  проф

jiОПK  - є коефіцієнтами непрямого 

впливу. Їх фактичне стале значення та прогнозна динаміка зміни дозволять 
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визначити фактичні часові проміжки реалізації збільшення оперативного 

потенціалу ДСНС до необхідного рівня ефективності. 

При розробці фактичних програм удосконалення кадрового потенціалу 

слід орієнтуватися на більш тривалі терміни реалізації відповідного напряму 

оперативного потенціалу або оперативної здатності, виходячи із загальної 

умови ефективності оперативних можливостей ДСНСОМ  ДСНС (4.7): 

 

небез

ДСНС РОМ   (4.7) 

 

де ДСНСОМ  визначається за виразом (4.8): 

 

ДСНСДСНСДСНС ОЗОПОМ   (4.8) 

 

де ДСНСОП  - нормативний рівень оперативного потенціалу ДСНС; 

 ДСНСОЗ  - нормативний рівень оперативної здатності ДСНС; 

 небезР  нормований рівень природно–техногенної небезпеки 

України, який визначається за виразом (4.9): 

 

  ,соц

впл

воєн

впл

пр

небез

пр

небезнебез KKРРР   (4.9) 

 

де пр

небез

пр

небез РР ,  - відповідно рівень природної та техногенної небезпеки  

території України;  

соц

впл

воєн

впл KK ,  - коефіцієнт взаємовпливу небезпек воєнного та 

соціального характеру на стан природної та техногенної безпеки 

території України [146]. 

У відповідності до розробленої у розділі 3 експертно-статистичної 

моделі попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, 
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схема алгоритму її реалізації у практичній діяльності буде мати вигляд, який 

наведено на мал.4.1. 

 

 

 

Мал. 4.1. Схема алгоритму практичної реалізації застосування 

методики попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей АРП.  

Таким чином, алгоритм практичної реалізації методики попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів  складається з 19 блоків, які 
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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; визначення періодичності 

проведення експертно-статистичної оцінки та розробка відповідного 

нормативно-правового супроводу та пов'язані прямими та зворотними 

аналітичними зв'язками. 

 

 

4.2. Процедури застосування методики попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених 

оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів 

 

Методика попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в 

умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів базується на керуючому алгоритмі, який описує логічну 

послідовність дій за трьома групами процедур (мал. 4.2), які умовно можливо 

поділити наступним чином [147]: 

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 напрямами – небезпека та безпека території (П4); процедура 

визначення якісних параметрів та діапазонів їх варіювання  у рамках 

експертної оцінки (П5); процедура аналізу співвідношення безпека – 

небезпека з формуванням практичних пропозицій зі збільшення лівої 

частини, або (та) зниження  правої частини співвідношення (П6); 
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III група – процедури формалізації експертно-статистичної оцінки, до 

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

процедура нормативно-правового супроводу (П8). 

 

 

 
 

Мал. 4.2. Схема застосування процедур реалізації алгоритму методики 

попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. 

 

Розглянемо процедури I групи методики попередження надзвичайних 

ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів. 

 Процедура визначення виду та характеру експертизи базується на 

класифікації Е - підходів до проведення  експертизи, яка наведена на мал. 4.3. 
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Мал. 4.3. Класифікація підходів до проведення експертизи в рамках 

виконання процедури П1. 

 

Аналіз можливості застосування наведених експертних підходів до 

чіткого визначення нормативних показників небезпеки території та 

відповідності оперативної можливості територіальних підрозділів наведено у 

табл. 4.1. 

Як бачимо з аналізу табл. 4.1. найбільш ефективним є поєднання 

декількох Е - підходів до проведення  експертизи у рамках застосування 

експертно-статистичної методики на різних її етапах [148].  

Так, при оцінці показників небезпеки доцільно використовувати Е – 

підходи: 1, 2, 3, 6, 7. При оцінці кількісних показників оперативної 

можливості  підрозділів - 4, 5, 8, 9, 10, 11. При оцінці якісних показників 

оперативної можливості підрозділів – 1, 3, 5, 8, 9, 10. При оцінці 

ефективності запропонованих заходів  щодо зниження рівня небезпеки – 5, 6, 

7, 11. При оцінці ефективності запропонованих заходів щодо збільшення 
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рівня небезпеки – 5, 8, 9, 10, 11. У разі обґрунтування переваги застосування 

того чи іншого Е – підходу в рамках наведених груп - 811. 

 

Таблиця 4.1. 

Можливість застосування Е – підходів до формування нормативних 

показників методики. 

пок. 

  

Е 

пр  
тех  соц  

возн  
пк  

пя  
пт  

пін  
зк  

зя  
зг  

зін  
нЗ  

бЗ  

Якість 

оцінки 

Е 

E1 + + + + - + - - - + - - - - - 

E2 + + + + - - - - - - - - - - - 

E3 + + + + + + - - + + - - - - - 

E4 - - - - + - + + + - + + - - - 

E5 + + - - + + + + + + + + + + - 

E6 + + + + - - - - - - - - + - - 

E7 + + + + - - - - - - - - + - - 

E8 - - - - - + + + - + + + - + + 

E9 - - - - + + + + + + + + - + + 

E10 - - - - + + + + + + + + - + + 

E11 - - - - + - + + + - + + + + + 

 

Слід зазначити, що ефективність експертизи залежить від точності і 

надійності отриманих результатів, а відтак залежить, як від вибору Е – 

підходу, так і від кваліфікації експертної групи. Вибір експертів є досить 

складним завданням, частіше за все враховується декілька особистих 

властивостей: компетентність – професійна і кваліметрична, зацікавленість 

експерта у результатах експертизи, ставлення до справи, об’єктивність. 

Майже не враховуються такі риси, як схильність до ризику та інші 

психологічні та особисті особливості. 

За відсутності на сьогодні системних досліджень та однозначної думки 

щодо підходів оцінки якості експертів, останні можливо класифікувати 

відповідно до мал. 4.4. 
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Мал. 4.4. Класифікація підходів оцінки якості експертів. 

 

Наведені на мал. 4.4 підходи мають переваги та суттєві недоліки, що 

визначає застосування комбінованого підходу, маючи за мету максимальне 

зменшення їх негативного впливу на кінцевий результат експертизи. 

Наступним кроком є застосування процедури визначення кількості та 

якості експертної групи. 

На першому етапі, виходячи із задачі експертизи, необхідно виявити 

власне самих експертів; на другому етапі із виявлених експертів необхідно 

сформувати експертну групу. 

Проблема складання списку можливих експертів полегшується тоді, 

коли певний вид експертизи проводиться багаторазово, або проводиться 

періодично, а отже є у наявності база експертів з визначенням їх якісних 

характеристик щодо процедури аналізу. 

У разі проведення експертизи вперше для формування експертної 

групи слід скористатися алгоритмом "Сніжної грудки". Попре існуючі 

недоліки, зазначений підхід дозволяє визначити генеральну сукупність 

експертів. В той же час залучення всіх фахівців генеральної сукупності для 

проведення експертизи недоцільно та й практично неможливо. Тому на 

основі генеральної сукупності необхідно визначити репрезентативну 

сукупність. З цією метою визначимо нижню та верхню межі чисельності 

вибірки експертів. 

Верхня межа чисельності ( maxn ) вибірки визначається виходячи з 

нерівності (4.10): 



86 
 

 

,
2 max

1
max

K

K

n

n

i

i
  

(4.10) 

 

де iK  - компетентність i  - го фахівця за умовною шкалою  

компетентності;  

maxK  - максимально можлива компетентність експерта за 

умовною шкалою компетентності. 

 

Нижня межа чисельності minn  експертної вибірки визначається виразом 

(4.11): 

 

,5
3

5,0min 










n  (4.11) 

 

де   - задана величина змін середньої помилки при включенні або  

виключенні експерта з вибірки, визначається в межах 

нерівності (4.12): 

 

,
`

`

maxB

BB
  (4.12) 

 

де B - середня оцінка прогнозованої величини, у балах;  

`B  - середня оцінка, яка дана експертною групою, з якої 

виключений (включений) один експерт;  

maxB  - максимально можлива оцінка прогнозованої величини у 

прийнятій шкалі оцінок. 
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Шукана величина експертної вибірки повинна знаходитися в діапазоні  

[ minn ; maxn ]. 

З метою виключення надлишкової варіативності в рамках процедури 

П2. Вирази (4.10) та (4.11) слід доповнити виразом необхідної кількості ( всn ) 

експертів вибірки з урахуванням теорії вибіркового спостереження (4.13): 
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  (4.13) 

 

де ct - критерій Стьюдента при заданому рівні істотності;  

p - питома вага експертів; 

p~  - середня гранична помилка частки. 

 

Відповідно умовою не протиріччя формування експертної вибірки є 

нерівність (4.14): 

 

,maxmin nnn вс   (4.14) 

 

Враховуючи, що компетентність експертів сформованої вибірки ( всn ) 

досить різна, виникає питання об'єктивної оцінки якості формування 

експертної вибірки поділяються за своїм підходом на об'єктивні і суб'єктивні. 

Зважаючи на складність експертизи, застосуємо комплексний підхід, який 

полягає у об'єднані обох методик. 

Так, ступінь придатності фахівця до проведення експертизи у разі 

об'єктивного оцінювання ( aK ) визначається на підставі професійного 

анкетування за виразом (4.15): 
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де ijV - вага j - ої градації i - ій характеристиці тестового завдання, в 

 умовних балах. 

 

Ступінь придатності фахівця до проведення експертизи у разі 

(об'єктивного) оцінювання ( cK ) визначається за виразом (4.16): 

 

,




n

l
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(4.16) 

 

де l - суб'єктивна оцінка (самооцінка), в умовних балах у межах  

діапазону (0÷10), яка характеризує ступінь обізнаності 

спеціаліста за l  - тою проблемою;  

n - максимально можлива суб’єктивна оцінка, в умовних 

балах. 

 

У разі застосування комплексного підходу для отримання показника 

комплексної оцінки якості експертної вибірки ( пвсK ) треба застосовувати 

вираз (4.17): 
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(4.17) 

 

де KRK  - оцінка якості ( R ) експерта, яка визначена у рамках  

комплексного підходу за виразом (4.18): 
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де m - кількість використаних підходів до суб’єктивної оцінки. 

 

Наступна процедура (ПЗ) експертно-статистичної методики стосується 

оцінки узгодженості думок експертів сформованої у рамках попередньої 

процедури (П2) вибірки. 

Відповідно до існуючих на цей час практик оцінка ступеня 

узгодженості думок експертів оцінюється за коефіцієнтом конкордації ( конK ) 

– для всієї вибірки ( всn ) або коефіцієнтом рангової кореляції для пари 

експертів вибірки [146]. 

Коефіцієнт конкордації ( конK ) для експертної вибірки ( всn ) 

розраховується за виразом (4.19): 
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(4.19) 

 

де jd - відхилення суми від середнього значення визначається за  

виразом (4.20): 
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а сума рангів jS  - виразом (4.21): 
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Складник iT , який відповідає за врахування ефекту наявності 

стандартизованих рангів визначається за виразом (4.22): 
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де i - кількість груп зв’язаних (однакових) рангів;  

it - кількість зв’язаних рангів у кожній групі. 

 

Слід зазначити, що коефіцієнт конкордації змінюється у межах від 0 до 

1. Чим більше значення коефіцієнту, тим вище ступінь узгодженості 

експертної вибірки. 

Статистичну істотність коефіцієнта конкордації слід перевірити за 

критерієм Персона (
2 ) а виразом (4.23) та умовою істотності (4.24): 
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 (4.23) 
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 (4.24) 

 

де 
2

p - розрахунковий значний коефіцієнт,  

2

T - табличне значення коефіцієнту, Персона визначене для 

1n  ступенів свободи довірчої ймовірності ( 95,0P ). 
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У разі відсутності статистичної істотності необхідне збільшення числа 

експертів вибірки за умов виконання нерівності (4.14) [148]. 

Розкид думок експертів, попре коефіцієнту конкордації, слід оцінити 

також за статистичними показниками, а саме: 

1) за дисперсією оцінок 
2

j , поставлених j - му напряму відповідно до 

виразу (4.25): 
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1 22
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  (4.25) 

 

де ijC - оцінка відносної ваги (у балах) наданої i - м експертом j - му 

 фактору;  

середня величина в умовних балах ( jM ), яка розраховується 

за виразом (4.26): 
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(4.26) 

 

2) за коефіцієнтом варіації оцінок, даних j - му напряму відповідно до 

виразу (4.27): 
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3) за загальною дисперсією оцінок відповідно до виразу (4.28): 
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4) за загальною дисперсією рангів відповідно до виразу (4.30): 
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Характеристики загальних дисперсій відображають узагальнену якість 

експертної вибірки за усіма факторами. Характеристики розраховані за 

виразами (4.25) та (4.26) визначають якість експертної вибірки за окремими 

факторами. 

З метою отримання достовірного результату при застосуванні методики 

оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів до дій за 

призначенням, у рамках процедури (ПЗ) узгодженості експертної вибірки, 

окрему увагу слід приділити визначенню ступеню узгодженості оцінок 

кожного експерта, порівнянню з оцінками інших експертів з вибірки ( всn ). 

Ця частина процедури досягається за використання непарної рангової 

кореляції між оцінками двох будь-яких експертів 1Exp  та 2Exp      ( 2,1exp ) та 

додаткової аналітичної оцінки на підставі інформаційної міри збігу думок 

Устюжанінова. 

Так, коефіцієнт парної рангової кореляції між оцінками двох експертів 

визначається за виразом (4.32): 
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де 2 - різниця по модулю величини рангів оцінок j -го фактора, 

 поставлених експериментами 1Exp  та 2Exp , як-то: 

 

;21 jExpjExpj RR   (4.33) 

 

де 21, ExpExp TT - показники зв’язаних рангів оцінок відповідних експертів,  

які обчислюються відповідно до виразу (4.22). 

 

Зазначимо, що шуканий коефіцієнт 2,1exp  знаходиться у межах 

діапазону  1;1 . Досягнення коефіцієнтом парної рангової кореляції верхньої 

межі свідчить про повний збіг думок щодо ранжування значущості факторів, 

які розглядаються. У разі досягнення нижньої межі – це свідчить про 

зворотній результат відповідно. 

Інформаційна міра збігу думок Устюжанінова визначається за виразом 

(4.34): 
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 (4.34) 

 

де 2,1Expn - кількість факторів, однаково оцінених обома експертами в  

умовних балах;  

21, ExpExp nn - кількість факторів, оцінених відповідно першим та 

другим експертами. 
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Підсумовуючи розгляд порядку застосування процедури (ПЗ), слід 

зауважити, що з метою зменшення тиску формальних чинників на процес 

формування експертної вибірки слід застосовувати поділ вибірки на 2 та 

більше число частин (у разі потреби), до яких включити експертів за 

параметрами співпадіння або неспівпадіння думок більшості при умові 

виконання лівої частини нерівності (4.15) [148]. 

Процедури методики II групи виконання керуючого алгоритму 

розглянуті авторами у рамках рішення окремих задач формування 

математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру у межах оперативних можливостей територіального 

підрозділу. 

Процедури III групи слід розглядати у контексті практичного 

застосування результатів розрахунку за використання методики.  

Таким чином, 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 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 у цілому забезпечить високий рівень 

достовірності кінцевих результатів застосування методики оцінки 

оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС в умовах 

сучасних небезпек та соціальних трансформацій. 
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Висновки за четвертим розділом 

 

1. Алгоритм практичної реалізації методики попередження 

надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів  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; визначення періодичності 

проведення експертно-статистичної оцінки та розробка відповідного 

нормативно-правового супроводу та пов'язані прямими та зворотними 

аналітичними зв'язками. 

2. 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 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 уже відомі та апробовані підходи, що у цілому 

забезпечить високий рівень достовірності кінцевих результатів застосування 

методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів 

ДСНС в умовах сучасних небезпек та соціальних трансформацій. 
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РОЗДІЛ 5 

 

 

ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ МОДЕЛІ ТА 

МЕТОДИКИ 

 

 

П’яту задачу наукового дослідження з перевірки достовірності 

розробленої моделі та методики будемо виконувати наступним чином. 

Спочатку розглянемо хронологію протікання надзвичайної ситуації 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей на 

прикладі вибухів на арсеналі в м. Лозова Харківської області. Після чого 

проаналізуємо результати, отримані за допомогою розробленої експертно-

статистичної моделі та відповідної методики, та зробимо висновок про їх 

достовірність. 

 

 

5.1. Хронологія протікання надзвичайної ситуації регіонального 

рівня в умовах обмежених оперативних можливостей на прикладі 

вибухів на арсеналі в м. Лозова Харківської області 

 

27.08.2008 р. о 15 год. 55 хв. на пункт зв’язку СДПЧ-24 Лозівського 

районного управління ГУ МНС України в Харківській області по телефону 

надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на території військової 

частини А - 0829 Міністерства оборони України. О 16 год. 00 хв. на пункт 

зв’язку СДПЧ-24 надійшло повідомлення про направлення другої 

автоцистерни. 

По сигналу «Тривога» виїхала автоцистерна СДПЧ-24 та прибула до 

місця виклику о 16 год. 05 хв. На КПП-1 караул зустрів черговий і вказав 

напрям подальшого слідування до КПП-2. Біля КПП-2 пожежний розрахунок 
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зустрів військовий і вказав маршрут подальшого слідування до КПП-3, біля 

якого розташована відомча пожежна частина Міністерства оборони України 

по охороні території та інфраструктури військової частини А - 0829. На 

озброєнні пожежної частини знаходилось три пожежні автоцистерни та два 

пожежних танка. На час прибуття відділення СДПЧ-24 площа пожежі 

складала близька 1000 м
2
. Горінням була охоплена територія, яка була 

захаращена ящиками, спиляними гілками, чагарником, купами паперових 

відходів та будівельного сміття. На момент прибуття відділення СДПЧ-24 

відомчої пожежної техніки на місці пожежі не було і заходи по її гасінню 

відомчою пожежною частиною не здійснювались [147]. 

Прибуле відділення СДПЧ-24 Лозівського РУ приступило до гасіння, о 

16 год. 10 хв. прибуло друге відділення СДПЧ-24, але прийняти участь у 

гасінні не встигло, так-як о 16 год. 15 хв. у глибині території за КПП-3 на 

відстані приблизно 400-500 метрів пролунала перша серія вибухів. 

Практично зразу після цього з глибини території, через КПП-3 виїхали 

пожежні автомобілі відомчої пожежної частини, які вірогідно виконували 

інше завдання на території арсеналу. О 16 год. 17 хв. пролунала команда 

«Евакуація» і обидва відділення СДПЧ-24, замикаючі колону техніки 

військової частини А – 0829, негайно покинули територію арсеналу. 

О 16 год. 35 хв. до чергової частини ГУ МНС України в Харківської 

області від начальника ГУ МНС України в Харківської області надійшло 

повідомлення про пожежу та вибухи на території військової частини А - 

0829, після чого він доповів про цю подію Міністру України з надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи. Віддав команду про направлення до місця події зведеного загону 

по гасінню великих пожеж, до складу якого входять 10 пожежних 

автоцистерн, мобільна оперативна група Головного управління, блок 

тилового забезпечення, віддав розпорядження про приведення у готовність 

гелікоптеру МНС МІ-8, оголосив збір всього особового складу та перехід 

Харківського гарнізону МНС на посилений варіант несення служби та 
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особисто відбув до місця виникнення надзвичайної ситуації. 

З моменту отримання повідомлення до 17 год. 00 хв. черговою 

частиною здійснювалось інформування Міністерства України з надзвичайних 

ситуацій та вищих посадових осіб облдержадміністрації Харківської області. 

О 17 год. 30 хв. під час слідування начальником ГУ МНС України в 

Харківській області віддане розпорядження про додаткове направлення до м. 

Лозова десяти пожежних автоцистерн з м. Харкова. 0 18 год. 05 хв., після 

узгодження з МНС, було передане усне розпорядження на виїзд у район 

надзвичайної ситуації підрозділу Навчального центру ОРС ЦЗ (м. Мерефа), 

на озброєнні якого знаходиться спеціальна техніка для ліквідації наслідків 

катастроф і містечко життєзабезпечення та приведення у готовність сил ГУ 

МНС в Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській областях та Спеціального 

аварійно-рятувального загону ОРС ЦЗ (м. Ромни), до висування, вони о 19 

год. 59 хв. отримали письмове розпорядження МНС на виїзд до місця НС. 

В період з 22 год. 30 хв. до 01 год. 22 хв. 28.08.2008 року прибула вся 

техніка з районів Харківської області та м. Харкова до м. Лозова у складі 203 

чоловік особового складу, 43 одиниці техніки та піротехнічної групи 

Головного управління. Після прибуття техніки особовим складом 

розпочалось обладнання польового штабу з ліквідації НС та містечка 

життєзабезпечення. Одночасно із залученням особового складу підрозділів 

ГУ МНС України в Харківській області були здійснені термінові заходи 

негайної евакуації населення м. Лозова із загальною чисельністю мешканців 

близько 4 тис. чоловік.  

О 01 год. 30 хв. прибула колона ГУ МНС в Дніпропетровській області у 

складі 60 чоловік, 10 пожежних автоцистерн і 1 піротехнічної групи. 

О 04 год. 40 хв. прибула колона ГУ МНС в Донецькій області у складі 

66 чоловік, 10 пожежних автоцистерн і 1 піротехнічної групи. 

О 05 год. 30 хв. прибула колона ГУ МНС в Полтавській області у 

складі 27 чоловік, 5 пожежних автоцистерн і 1 піротехнічної групи. 

Усього на той час сили МНС склали - 356 чоловік особового складу, 47 
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пожежних автоцистерн, 21 одиниця інженерної техніки та 5 піротехнічних 

груп. 

О 06 год. 33 хв. був здійснений обліт гелікоптером МНС території 

арсеналу, а також о 07 год. 00 хв.  

З цього часу підрозділами МНС здійснювалось локальне гасіння 

осередків займань у небезпечній зоні за територією арсеналу.  

Для забезпечення заходів пожежогасіння і водопостачання для 

заправки водою трьох пожежних танків по узгодженню з керівництвом 

Південної залізниці був залучений пожежний поїзд ємністю 180 м
3
 води. Для 

здійснення заходів авіаційної розвідки і контролю за розвитком ситуації в 

режимі моніторингу був задіяний і постійно використовувалася гелікоптер 

МНС МІ-8. 

Для гасіння у найбільш інтенсивних осередках в умовах неможливого 

доступу у зони ураження були приведені у режим готовності два пожежних 

літака МНС АН-26 з ємністю води на борту по 8 тон кожний, які були 

передислоковані з м. Ніжин до м. Харків. 

О 13 год. 00 хв. було проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС 

під керівництвом 1-го Віце-прем’єр Міністра України Турчінова О.В. 

Протягом дня 28 серпня 2008 року вживалися заходи щодо гасіння 

пожежі пожежними танками, прокладено 1 км рукавної лінії від джерела 

водопостачання до технічної території арсеналу. 

На ранок 29 серпня 2008 року була проведена наземна розвідка у зоні 

надзвичайної ситуації, за результатами якої було прийнято рішення про 

рекогносцировку сил для подальшого виконання практичних заходів по 

розчищенню під’їзних шляхів із застосуванням важкої інженерної техніки, а 

також зрошуванню території арсеналу за допомогою пожежних танків і 

пожежного потягу. Також було прийнято рішення про очистку місцевості від 

боєприпасів, які знаходяться за межами арсеналу, у секторі відповідальності 

МНС.  

О 18.00 год. 5 вересня особовий склад піротехнічного підрозділу ГУ 
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МНС в Дніпропетровській області було відправлено до місця постійної 

дислокації [148]. 

Хронологія нарощування оперативного потенціалу під час ліквідації 

надзвичайної ситуації внаслідок вибухів на арсеналі в м. Лозова Харківської 

області наведено на мал. 5.1 – 5.2 та у таблицях 5.1 та 5.2. 

Таблиця 5.1 

Хронологія нарощування оперативного потенціалу (техніка) під час 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей. 

№ Час Кількість техніки, що прибула 
Загальна кількість 

техніки 

I доба 

1 16.05 1 АЦ 1 АЦ 

2 16.10 1 АЦ 2 АЦ 

3 22.ЗО 43 одиниці з районів Харківської області 45 

II доба 

1 1.30 10 одиниць з Дніпропетровської області 55 

2 4.40 10 одиниць з Донецької області 65 

3 5.30 5 одиниць з Полтавської області 70 

4 9.15 1 пожежний потяг 71 

5 10.00 1 пожежний танк 72 

6 19.00 
10 одиниць з Дніпропетровської області 

вирушили до місця дислокації 
62 

7 19.00 
10 одиниць з Донецької області вирушили до 

місця дислокації 
52 

8 19.00 
5 одиниць з Полтавської області вирушили 

до місця дислокації 
47 

III доба 

1 11.41 
Гелікоптер МІ-8 (172 МО) почав обліт 

території 
48 

2 11.56 
Гелікоптер МІ-8 (172 МО) закінчив обліт 

території 
47 

IV доба 

1 6.00 Почали працювати 2 танки 49 

2 8.00 Почали працювати 4 танки 53 

V доба 

1 22.50 
Міські підрозділи Харкова повернулись на 

місце дислокації (43 одиниці) 
10 
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Мал. 5.1. Динаміка нарощування оперативного потенціалу (техніка) під 

час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей. 

 

Таблиця 5.2 

Хронологія нарощування оперативного потенціалу (особовий склад) 

під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня в 

умовах обмежених оперативних можливостей. 

№ Час Кількість особового складу, що прибув Загальна 

кількість 

особового 

складу 

I доба 
1 16.05 6 чоловік (СДПЧ-24) 6 
2 16.10 6 чоловік (СДПЧ-24) 12 
3 22.зо 203 чоловіка Харківська область + 1 піротехнічна 

група (5 чоловік) 

220 
II доба 

1 01.зо 60 чоловік (Дніпропетровська область) + 1 

піротехнічна група (5 чоловік) 

286 
2 4.40 66 чоловік (Донецька область) + 1 піротехнічна 

група (5 чоловік) 

357 
3 5.30 27 чоловік (Полтавська область) + 1 піротехнічна 

група (5 чоловік) 

389 
4 19.00 60 чоловік (Дніпропетровська область) + 1 

піротехнічна група (5 чоловік) вирушили до місця 

дислокації 

324 
5 19.00 66 чоловік (Донецька область) + 1 піротехнічна 

група (5 чоловік) вирушили до місця дислокації 

253 
6 19.00 

І 

27 чоловік (Полтавська область) + 1 піротехнічна 

група (5 чоловік) вирушили до місця дислокації 

221 
III доба 

1 14.45 1 група піротехніків відбула до Харкова (5 

чоловік) 

216 
IV доба 

1 18.25 Міські підрозділи Харкова повернулись на місце 

дислокації (203 чоловіки) 

13 
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Мал. 5.2. Динаміка нарощування оперативного потенціалу (особовий 

склад) під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня 

в умовах обмежених оперативних можливостей. 

 

Таким чином, хронологія протікання надзвичайної ситуації внаслідок 

вибухів на арсеналі в м. Лозова Харківської області та динаміка нарощування 

оперативного потенціалу під час її ліквідації дозволяє характеризувати її, як 

надзвичайну ситуацію регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей та надалі провести на основі існуючих даних щодо залучених 

під час її ліквідації сил та засобів, перевірку достовірності розробленої 

експертно-статистичної моделі та відповідної методики.  

 

 

5.2. Аналіз результатів отриманих за допомогою розробленої 

експертно-статистичної моделі та відповідної методики 

 

Дії з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня в умовах 

обмежених оперативних можливостей на прикладі вибухів на арсеналі 

силами і засобами ДСНС включають в себе наступні види робіт: 



103 
 

- отримання завдання у керівника ліквідації надзвичайної ситуації 

(КЛНС); 

- розвідка напрямків, секторів НС; 

- постановка завдань, інструктаж за вимогами безпеки; 

- збивання полум'я по кромці НС (пожежі); 

- засипка кромки НС (пожежі) ґрунтом; 

- гасіння водою і вогнегасними розчинами; 

- прокладка загороджувальних, опорних мінералізованих смуг; 

- отжиг горючих матеріалів перед фронтом НС (пожежі); 

- ліквідація залишків НС (пожежі); 

- контроль стану. 

Для кожної дії відомі тривалість, інтенсивність (кількість особового 

складу, необхідного для виконання кожної дії в годину) і безліч 

безпосередніх попередніх їм видів робіт. 

Для формування поліноміальної залежності розвитку надзвичайної 

ситуації регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

на прикладі вибухів на арсеналі використовувався блок моделювання НС 

інформаційної системи дистанційного моніторингу НС, який дозволяє 

оцінити можливе поширення НС з урахуванням наявних сил та засобів 

залучених до локалізації та ліквідації НС [144].  

Для визначення номенклатури сил та засобів ліквідації НС був 

проведений морфологічний аналіз визначення номенклатури засобів.  

Ідея застосування методу морфологічного аналізу полягає у визначенні 

всіх можливих комбінацій станів НС, з урахуванням можливостей різних 

відомств, які залучались для ліквідації конкретної НС внаслідок вибухів на 

арсеналі в м. Лозова Харківської області.  

Морфологічний аналіз дозволив систематизувати великий обсяг даних 

про можливі варіанти НС і визначити номенклатуру сил та засобів різної 

відомчої приналежності для кожного варіанту, з урахуванням особливостей 

конкретної НС внаслідок вибухів на арсеналі у м. Лозова Харківської області.  
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Формування угруповання сил оперативного потенціалу здійснювалося 

шляхом розв'язання оберненої задачі ефективності. При цьому процес 

ліквідації НС розглядався як цілеспрямований процес функціонування 

системи. 

Показником ефективності операції з ліквідації НС є ймовірність 

досягнення мети операції не менше 0,95. 

Операція з ліквідації НС є процесом динамічним, отже, використання 

експертно-статистичної моделі попередження надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів передбачає застосування, у якості 

розрахункового модулю, програмного забезпечення "Експерт", створеного з 

використанням можливостей Exel.  

Відтак рішення задачі лінійного програмування зводиться до 

максимізації виробничої функції, за умови локалізації НС у заданий час, з 

урахуванням обмежень щодо граничного кількості сил та засобів, які можуть 

виділити відомства, що залучаються. 

Зворотне завдання ефективності вирішується методом Монте-Карло, 

при цьому передбачається, що закони розподілу випадкових факторів 

підкоряються рівномірному закону розподілу ймовірності.  

Це обумовлено тим, що справжні закони розподілу випадкових 

факторів, які впливають на процес ліквідації НС не відомі, а вибір 

рівномірного закону розподілу дозволяє отримати саму песимістичну оцінку. 

Результатом виконання завдання є номенклатура сил та засобів та їх 

кількість (мал. 5.3). 
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Мал. 5.3. 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 у м. Лозова 

Харківської області. 

 

На підставі обчислених значень кожному відомству на місцевості 

визначається зона відповідальності із зазначенням географічних координат і 

меж лісових кварталів. 

Таким чином, результати натурного дослідження процесу ліквідації 

надзвичайної ситуації регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів на прикладі вибухів на 



106 
 

арсеналі у м. Лозова Харківської області входять у довірчий інтервал, 

отриманий під час комп'ютерного моделювання за допомогою 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. 

 

 

Висновки за п’ятим розділом 

 

1. Хронологія протікання надзвичайної ситуації внаслідок вибухів на 

арсеналі у м. Лозова Харківської області та динаміка нарощування 

оперативного потенціалу під час її ліквідації дозволяє характеризувати її, як 

надзвичайну ситуацію регіонального рівня в умовах обмежених оперативних 

можливостей та надалі провести на основі існуючих даних щодо залучених 

під час її ліквідації сил та засобів, перевірку достовірності розробленої 

експертно-статистичної моделі та відповідної методики. 

2. Результати натурного дослідження процесу ліквідації надзвичайної 

ситуації регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

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

Харківської області входять у довірчий інтервал, отриманий під час 

комп'ютерного моделювання за допомогою 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. 
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РОЗДІЛ 6 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ МОДЕЛІ ТА 

МЕТОДИКИ 

 

 

Шосту задачу наукового дослідження з формування пропозицій з 

впровадження розробленої експертно-статистичної моделі та методики на її 

основі будемо виконувати наступним чином. Спочатку розглянемо 

можливість застосування розробленої експертно-статистичної моделі та 

методики на її основі для визначення штатної чисельності аварійно-

рятувальних підрозділів регіонального рівня підпорядкування. Після чого 

виконаємо відповідний розрахунок поетапної оптимізації оперативних 

можливостей аварійно-рятувальних підрозділів регіонального рівня 

підпорядкування. 

 

 

6.1. Застосування розробленої експертно-статистичної моделі та 

методики на її основі для визначення штатної чисельності аварійно-

рятувальних підрозділів регіонального рівня підпорядкування 

 

З метою вдосконалення оперативних можливостей територіальних 

підрозділів ДСНС заходи з оптимізації наявної штатної чисельності 

пропонується провести у 4 етапи [149]. 

Перші два етапи повинні послідовно забезпечити тактичні переваги 

системи протидії над існуючою та потенційною загрозою виникнення 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у державі. Два 

наступних етапи мають на меті забезпечити відповідний стратегічний 

позитивний баланс щодо розвитку безпечного існування регіонів держави за 
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постійно змінних умов невизначеності природно-техногенно-соціального 

середовища як всередині, так і за межами України. 

Так, на І етапі - оптимізація штатної чисельності територіальних 

підрозділів з метою приведення останньої до рівня нормативної 

положенності, відповідно діючих на сьогодні вітчизняних та міжнародних 

норм законодавства у сфері цивільної безпеки. Окремо враховано існуючий 

процес імплементації та гармонізації чинного нормативно-правового та 

законодавчого поля до вимог законодавчого поля країн ЄС та провідних 

країн світу на кшталт США, Канади, Великобританії, у частині забезпечення 

дієвої безпеки населення [150]. 

Зміни ІІ етапу - забезпечення цілковитої переваги оперативних 

можливостей територіальних підрозділів над прогнозним рівнем 

територіальної небезпеки природного та техногенного характеру. 

Слід зазначити, що ефективна реалізація І та ІІ етапів оптимізації 

штатної чисельності, потребує реформи системи підготовки кадрів ДСНС 

України, з максимальним залученням науково-педагогічного та наукового 

потенціалу профільних ЗВО, маючи за мету нарощування ними темпів 

якісної підготовки фахівців за гостродефіцитними спеціальностями. З іншого 

боку, необхідно нарощувати темпи модернізації техніки та створення 

підрозділів, які за своїм технічним оснащенням відповідають найвищим 

вимогам світових стандартів, насамперед, у частині технічного забезпечення 

авіаційних підрозділів та підрозділів спеціального призначення. 

Зміни ІІІ етапу - забезпечення цілковитої переваги оперативних 

можливостей основних територіальних підрозділів над прогнозним рівнем 

територіальної небезпеки природного та техногенного характеру з 

урахуванням загальнодержавних процесів соціальної трансформації. 

Слід зазначити, що час реалізації ІІІ етапу оптимізації штатної 

чисельності цілковито залежить від реалізації програми удосконалення 

існуючої та будівництва нової інфраструктури у межах територіальних 

громад, насамперед, з урахуванням процесів децентралізації [150]. 



109 
 

Таким чином, фактичне стале значення наведених оцінок 

територіальних підрозділів та динаміка, що прогнозується щодо можливості 

їх зміни у рамках кожного етапу дозволяє визначити фактичні часові 

проміжки реалізації заходів з оптимізації чисельності територіальних 

підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 

 

6.2 Розрахунок поетапної оптимізації оперативних можливостей 

аварійно-рятувальних підрозділів регіонального рівня підпорядкування 

 

Застосування основних положень методики дозволило провести  

поетапний розрахунок оперативних можливостей аварійно-рятувальних 

підрозділів регіонального рівня підпорядкування на прикладі ГУ ДСНС у 

Харківській області [151]. 

Аналізуючи в цілому результати розрахунку, слід зазначити, що у разі 

створення ефективної та збалансованої регіональної системи протидії 

надзвичайним ситуаціям природного та техногенного характеру, 

оптимізаційні зміни І-ІV етапів штатної чисельності територіальних 

підрозділів повинні спиратися на одночасне регулювання питань у межах їх 

компетенції з: 

1) Інфраструктурного насичення оперативних підрозділів місцями 

постійної дислокації, рівень насиченості якої повинен відповідати 

розрахунковій чисельності особового складу оперативних підрозділів на 

кожному етапі оптимізації та вимогам існуючої нормативно - правової бази, 

яка регламентує питання розміщення та функціонування оперативних 

підрозділів за відповідним напрямом діяльності; 

2) Технічного насичення оперативних підрозділів основною та 

спеціальною технікою, рівень насиченості якої повинен відповідати 

розрахунковій чисельності особового складу оперативних підрозділів на 

кожному етапі оптимізації та вимогам існуючої нормативно - правової бази, 
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яка регламентує питання ефективного оперативного функціонування 

основних підрозділів; 

3) Професійного насичення оперативних підрозділів фахівцями 

потрібної кваліфікації, рівень насиченості якої повинен відповідати 

розрахунковій чисельності особового складу оперативних підрозділів на 

кожному етапі оптимізації та вимогам існуючої нормативно - правової бази з 

цього питання [151]. 

Таким чином, 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 за шостим розділом 

 

1. Фактичне стале значення наведених оцінок територіальних 

підрозділів та динаміка, що прогнозується щодо можливості їх зміни у 

рамках кожного етапу дозволяє визначити фактичні часові проміжки 

реалізації заходів з оптимізації чисельності територіальних підрозділів 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

2. 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. 
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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 світової 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 переростає 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, що 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 



112 
 

оцінки обстановки в зоні надзвичайної ситуації; підготовка управлінського 

рішення, підготовки пропозицій до залучення додаткових сил; застосування 

новітньої методики розрахунку оперативного потенціалу; організація 

всебічного проведення АРіНР; координації дій сил та засобів; організація 

повернення додаткових сил та засобів до міст постійної дислокації. 

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 у 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. 
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5. Результати натурного дослідження процесу ліквідації надзвичайної 

ситуації регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей 

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

Харківської області входять у довірчий інтервал, отриманий під час 

комп'ютерного моделювання за допомогою 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 надзвичайних ситуацій. 
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