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АНОТАЦІЯ 

 

Гудак Р.В. Мінімізація наслідків надзвичайної ситуації природного 

характеру в гірській місцевості за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист» – Національний університет 

цивільного захисту України, Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій, Харків, 2020. 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-практична задача в 

сфері цивільного захисту - розроблена методика вирішення логістичної 

задачі забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою 

пошуково-рятувальних вертольотів.  

При виконанні дисертації отримано наступні нові наукові результати: 

1. Вперше розроблена функціональна математична модель 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру 

в окремому регіоні гірської місцевості, яка представляє собою систему з 

трьох аналітичних залежностей. Перша залежність - цільовий функціонал 

задачі забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості. Друга залежність визначає 

кількість польотних завдань, які можливо виконати за час ліквідаційної 

операції. Третя залежність забезпечує побудову щоденних польотних 

завдань, мінімальної відстані, які забезпечують евакуацію постраждалих та 

доставку пошуково-рятувальних підрозділів та спеціалізованого 

устаткування.   

2. Вперше розроблена методика вирішення логістичної задачі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру 

в окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-

рятувальних вертольотів. Її реалізація передбачає послідовне виконання 
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наступних шести процедур: визначення початкових даних, визначення 

пріоритетності замовлень та координат замовників, визначення готовності 

пошуково-рятувальних вертольотів в місцях базування, пропозиції щодо 

евакуації постраждалих, пропозиції щодо доставки пошуково-рятувальних 

підрозділів та спеціалізованого устаткування, з урахуванням плану евакуації, 

формування плану польотних завдань.    

3. Вдосконалена структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними та 

метеорологічними явищами  для окремого регіону гірської місцевості, 

шляхом введення другого контуру управління, який функціонує при загрозі 

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

встановлення факту невідворотності події, сповіщення населення, прийняття 

рішення щодо введення в дію відповідного варіанту застосування аварійно-

рятувальних сил та засобів, розгортання сил та засобів пошуку та евакуації 

постраждалих, застосування новітніх пошуково-рятувальних повітряних 

суден - вертольотів. 

В якості об’єкту дослідження обрано процес ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації природного характеру в гірській місцевості. 

Предметом дослідження є способи мінімізації наслідків надзвичайної 

ситуації природного характеру за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів (порятунок та евакуація людей, доставка пошуково-рятувальних 

підрозділів та спеціалізованого устаткування). 

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 

надзвичайних ситуацій, які були викликані повенями, способів ліквідації 

наслідків цих надзвичайних ситуацій. Проведено аналіз способів та методів 

реагування на надзвичайні ситуації, які пов’язані з повенями в окремих 
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регіонах гірської місцевості в різних країнах світу. На підставі проведеного 

аналізу існуючих способів, методів та методик реагування на надзвичайні 

ситуації, сформульована задача дослідження. 

У другому розділі дисертаційної роботи вирішено друге завдання 

наукового дослідження з розгляду особливостей процесу управління 

надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана 

гідрологічними і метеорологічними явищами в окремому регіоні гірській 

місцевості. Дано опис узагальнених характеристик процесу протікання 

надзвичайної ситуації і завдань управління надзвичайною ситуацією. 

Розглянуто характеристику надзвичайних ситуацій природного характеру, 

викликаних гідрологічними і метеорологічними явищами, і особливості 

управління ними в окремому регіоні гірській місцевості. 

У третьому розділі дисертаційної роботи вирішено третє завдання 

наукового дослідження щодо удосконалення структурно - логічної моделі 

управління надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана 

гідрологічними і метеорологічними явищами в окремому регіону гірській 

місцевості. Розглянуто основні підходи до оцінки ефективності управління 

надзвичайною ситуацією як складової частини процесу управління ризиками. 

Дано опис узагальненої структурно - логічної моделі управління 

надзвичайною ситуацією. Розроблено структурно - логічну модель 

управління надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана 

гідрологічними і метеорологічними явищами в окремому регіону гірській 

місцевості. 

У четвертому розділі дисертаційної роботи вирішено четверте 

завдання наукового дослідження з розробки функціональної математичної 

моделі забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості. Розглянуто основні підходи 

до рішення математичної задачі та сформуємо умови її рішення. Визначено 

початкові та граничні умови рішення математичної задачі. Дано опис 

формального рішення задачі, яке є шуканою математичною моделлю. 
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У п'ятому розділі дисертаційної роботи вирішено п’яте завдання 

наукового дослідження з розробки методики вирішення логістичної задачі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру 

в окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-

рятувальних вертольотів. Розглянуто алгоритм, який реалізує розроблену 

функціональну математичну модель забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості. Дано опис методики вирішення логістичної задачі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів.  

У шостому розділі дисертаційної роботи вирішено шосте завдання 

наукового дослідження з розробки варіантів впровадження розробленої 

функціональної математичної моделі та методики на її основі. Розглянуто 

процес інтеграції розробленої методики в інформаційно-аналітичний простір 

країни Європейської спільноти. Розглянуто характеристики інформаційно-

аналітичного додатку до геоінформаційної системи ліквідації наслідків НС 

природного характеру країн Європейської спільноти, що межують з 

Україною. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові результати 

дисертаційної роботи є подальшим розвитком сучасних підходів до 

розв’язання задач підвищення ефективності ліквідації надзвичайної ситуації 

природного характеру в умовах гірської місцевості за допомоги пошуково-

рятувальних повітряних суден.  

Отриманні інструментальні засоби з розв’язання задач забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості є підґрунтям для подальшого переходу та 

провадженню електронної бази обліку технічних засобів в рамках 

автоматизованої системи управління логістичними процесами ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в єдиному європейському 
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інформаційному просторі. 

Результати роботи можуть бути використані при складанні польотних 

завдань та планів ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості для усіх ланок управління Оперативно-

рятувальної служби ДСНС України та аварійних служб задіяних міністерств 

та відомств. 

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

місцевість, пошуково-рятувальний вертоліт, ліквідація, методика. 
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природних надзвичайних ситуацій. Профілактика, попередження та 

ліквідація надзвичайних ситуацій: тези доповідей наук.-практ. семінару, 

м. Харків, НУЦЗУ, 19 квітня 2017 р. Харків, 2017. С. 121-122. (Форма участі 

– заочна). 

Здобувачу особисто належить задача планування системи заходів з 

ліквідації наслідків НС природного характеру, що представлена в якості 

двох взаємопов’язаних динамічних багатокритеріальних задач змішаного 

дискретно-неперервного програмування – оптимальне розташування 

концентраторів нижнього рівня щодо можливої НС природного характеру 
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та мінімізація сумарного часу корисного використання наявних 

транспортних засобів (мінімізація прольоту без навантаження) за умови 

виконання призначеної місії. 

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

розподілу ресурсів при ліквідації надзвичайної ситуації. Інформаційні 

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

м. Коблево, 11-16 вересня 2017 р. Харків, 2017. С. 70-71. (Форма участі – 

заочна). 

Здобувачу особисто належить склад ресурсного забезпечення операцій 

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно рівню НС. 

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

надзвичайних ситуацій природного характеру. Сучасний стан цивільного 

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

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

С. 358-360. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить нечітка графова модель можливих 

маршрутів переміщення сил та засобів ДСНС України та евакуації 

постраждалих. 

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

функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи 

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

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

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

Здобувачу особисто належить розробка і аналіз критеріїв 

ефективності функціонування територіальних підсистем єдиної державної 

системи цивільного захисту України. 

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

маршрутизації сил та засобів в зоні надзвичайної ситуації: Інформаційні 

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

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



10 
 

заочна). 

Здобувачу особисто належить аналіз та формалізація процесу 

планування маршрутів доставки засобів локалізації і ліквідації НС 

природного характеру, вантажів екстреної допомоги та евакуації 

постраждалих в умовах гірської місцевості. 

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

Структурная идентификация задачи ресурсного обеспечения ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в условиях неопределенности. 

Математическое моделирование, оптимизация и информационные 

технологии: материалы VI Междунар. науч.-техн. конф., м. Кишинеу, 

Республика Молдова, АТІК, 12-16 ноября 2018 р. м. Кишинеу, 2018. С. 217-

218. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить структурна ідентифікація задачі 

ресурсного забезпечення ліквідації наслідків НС природного характеру. 

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

сил ліквідації надзвичайної ситуації на основи розв’язання задачі про 

покриття. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних 

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

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

участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить обумовлення можливості застосування 

сценарного підходу до організації дій територіального підрозділу ДСНС 

України. 

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

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Розвиток цивільного 

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

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

– заочна). 

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

логістики процесу ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайних ситуацій 
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природного характеру за допомогою апаратно-програмного комплексу. 

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

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

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

Здобувачу особисто належить розробка апаратно-програмного 

комплексу підтримки управлінського рішення при організації логістики 

процесу ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайних ситуацій природного 

характеру та його практична реалізація. 

 

ABSTRACT 

 

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

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

paper on the rights of manuscripts. 

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

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

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

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

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

maintenance of process of liquidation of an emergency situation of natural 

character in separate region of mountain area of Ukraine by means of search and 

rescue helicopters is developed. 

During the dissertation the following new scientific results were obtained: 

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

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

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

dependence is the target functionality of the task of ensuring the process of 

liquidation of a natural emergency in a separate region of a mountainous area. The 

second dependence determines the number of flight tasks that can be performed 

during the liquidation operation. The third dependence provides the construction of 
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daily flight tasks, the minimum distance, which ensure the evacuation of victims 

and the delivery of search and rescue units and specialized equipment. 

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

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

mountains of Ukraine with the help of search and rescue helicopters. Its 

implementation involves the sequential implementation of the following six 

procedures: determining the initial data, determining the priority of orders and 

coordinates of customers, determining the readiness of search and rescue 

helicopters at bases, proposals for evacuation of victims, proposals for delivery of 

search and rescue units and specialized equipment, taking into account , formation 

of the plan of flight tasks. 

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

which is caused by hydrological and meteorological phenomena for a particular 

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

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

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

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

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

latest search and rescue aircraft ships - helicopters. 

The object of the research is the process of liquidation of the consequences 

of a natural emergency in a mountainous area. 

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

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

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

The introduction substantiates the relevance of the chosen topic, formulates 

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

presents scientific novelty and reveals the theoretical and practical significance of 

the results, as well as directions for their implementation. 

The first section of the dissertation analyzes the emergencies caused by 

floods, ways to eliminate the consequences of these emergencies. An analysis of 
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ways and methods of responding to emergencies related to floods in some 

mountainous regions in different countries. Based on the analysis of existing 

methods, techniques and techniques of responding to emergencies, the research 

task is formulated. 

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

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

situation of natural character which is caused by hydrological and meteorological 

phenomena in separate region of mountain area is solved. A description of the 

generalized characteristics of the emergency process and the tasks of emergency 

management is given. The characteristics of natural emergencies caused by 

hydrological and meteorological phenomena and the peculiarities of their 

management in a particular region of mountainous terrain are considered. 

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

improvement of structural - logical model of management of emergency situation 

of natural character which is caused by hydrological and meteorological 

phenomena in separate region of mountain area is solved. The main approaches to 

assessing the effectiveness of emergency management as part of the risk 

management process are considered. The description of the generalized structural - 

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

natural emergency management, which is caused by hydrological and 

meteorological phenomena in a separate region of mountainous terrain, has been 

developed. 

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

on development of functional mathematical model of maintenance of process of 

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

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

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

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

formal solution of the problem, which is the desired mathematical model, is given. 
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In the fifth section of the dissertation the fifth task of scientific research on 

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

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

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

solved. An algorithm that implements the developed functional mathematical 

model to ensure the process of liquidation of a natural emergency in a particular 

region of mountainous terrain is considered. A description of the method of 

solving the logistical problem of ensuring the process of liquidation of a natural 

emergency in a separate region of the mountains of Ukraine with the help of search 

and rescue helicopters. 

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

development of variants of introduction of the developed functional mathematical 

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

developed methodology into the information-analytical space of the European 

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

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

European Community countries bordering on Ukraine are considered. 

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

dissertation are a further development of modern approaches to solving problems 

of improving the efficiency of natural emergency response in mountainous areas 

with the help of search and rescue aircraft. 

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

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

further transition and implementation of electronic database of technical means 

within the automated management system of logistical emergency response 

processes in the single European information space. 

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

plans for the elimination of natural emergencies in a particular region of the 

mountain area for all management units of the Rescue Service of the SES of 

Ukraine and emergency services of ministries and agencies. 
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Key words: emergency situation, flood, separate region, mountainous area, 

search and rescue helicopter, liquidation, technique. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Безпека держави, у 

широкому сенсі тлумачення наведеного терміну, - це захист національних 

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

суспільства. 

Національна безпека, як найважливіша складова суспільної системи 

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

політичним та духовним розвитком. 

Цивільний захист, як одна із складових Національної безпеки держави, 

передбачає захист населення та територій від надзвичайних ситуацій різного 

характеру. Він включає профілактику, прогноз та запобігання  катастрофічної 

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

безпосередніх наслідків, виявлення та усунення її довготривалих похідних. 

На жаль неможливо запобігти процесу виникнення катастрофічної 

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

екстремальні перевищення показників температури повітря тощо. Можливо 

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

максимально зменшити їх руйнівні наслідки. Іншими словами, мінімізація 

наслідків надзвичайної ситуації природного характеру - об'єктивна науково-

практична задач, яка постійно виникає перед адміністративним 

керівництвом, вченими та практичними працівниками усіх ієрархічних рівнів 

держави. 

Серед природних катастроф у гірській місцевості України найбільш 

підступними є гідрологічні та метеорологічні, котрі проявляються у вигляді 

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

технічних споруд, інфраструктури, знищення матеріальних цінностей та 

найголовніше до людських жертв. 
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Людське життя - це найбільша цінність. Для захисту людського життя 

від природних та техногенних катастроф створена Державна служба України 

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

держави яка спромоглася підтримувати на належному рівні всі складові, які 

забезпечують її безпеку. Кожна держава розставляє складові безпеки за 

своїми пріоритетами. 

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

задачі мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру 

повинно відбуватися в рамках існуючих в ДСНС сил та засобів з 

максимальною ефективністю.  

Відповідно наукова задача роботи полягає у підвищенні ефективності 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру у окремому 

регіоні гірської місцевості України в умовах тимчасового обмеження 

ресурсів (сил та засобів). 

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

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі пожежної профілактики в 

населених пунктах НУЦЗ України відповідно до Загальнодержавної цільової 

соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки 

(Розпорядження КМУ від 27 квітня 2011 року № 368-р) у рамках науково-

дослідних робіт «Оптимізація розподілу ресурсів при ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації» (№ ДР  0118U001003), «Побудова прогнозу 

виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій техногенного характеру» (№ 

ДР 0118U001004), в яких здобувач був виконавцем. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка методики вирішення логістичної задачі із забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуацій природного характеру окремому регіоні 

гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів.  
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Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі необхідно 

розв'язати наступні задачі: 

1. Проаналізувати наслідки надзвичайних ситуацій природного 

характеру в гірській місцевості, які викликані гідрологічними та 

метеорологічними явищами.  

2. Розглянути особливості процесу управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, які викликана гідрологічними та 

метеорологічними явищами в окремому регіоні гірської місцевості. 

3. Удосконалити структурно-логічну модель управління 

надзвичайною ситуацією природного характеру для окремого регіону 

гірської місцевості. 

4. Розробити функціональну математичну модель забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості. 

5. Розробити методику вирішення логістичної задачі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів. 

6. Запропонувати варіанти впровадження розроблених моделей та 

методики. 

Об’єкт дослідження – процес ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації природного характеру в гірській місцевості. 

Предмет дослідження – способи мінімізації наслідків надзвичайної 

ситуації природного характеру за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів (порятунок та евакуація людей, доставка пошуково-рятувальних 

підрозділів та спеціалізованого устаткування). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених наукових задач в 

дисертаційному дослідженні використовувалися методи функціонального та 

факторного аналізу геогідромеханіки і геоінформатики, теорії імовірності та 

математичної статистики, теорії ризиків та алгоритмів, теорії множин та 

2 
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графів, нечіткої логіки та математичного моделювання, теорії управління і 

проведення наукових досліджень, теорії систем та систем масового 

обслуговування.   

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

вирішена актуальна науково-практична задача в сфері цивільного захисту - 

розроблена методика вирішення логістичної задачі забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів.  

При виконанні дисертації отримано наступні нові наукові результати: 

1. Вперше розроблена функціональна математична модель 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру 

в окремому регіоні гірської місцевості, яка представляє собою систему з 

трьох аналітичних залежностей. Перша залежність - цільовий функціонал 

задачі забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості. Друга залежність визначає 

кількість польотних завдань, які можливо виконати за час ліквідаційної 

операції. Третя залежність забезпечує побудову щоденних польотних 

завдань, мінімальної відстані, які забезпечують евакуацію постраждалих та 

доставку пошуково-рятувальних підрозділів та спеціалізованого 

устаткування.   

2. Вперше розроблена методика вирішення логістичної задачі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру 

в окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-

рятувальних вертольотів. Її реалізація передбачає послідовне виконання 

наступних шести процедур: визначення початкових даних, визначення 

пріоритетності замовлень та координат замовників, визначення готовності 

пошуково-рятувальних вертольотів в місцях базування, пропозиції щодо 

евакуації постраждалих, пропозиції щодо доставки пошуково-рятувальних  
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підрозділів та спеціалізованого устаткування, з урахуванням плану евакуації, 

формування плану польотних завдань.    

3. Вдосконалена структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними та 

метеорологічними явищами  для окремого регіону гірської місцевості, 

шляхом введення другого контуру управління, який функціонує при загрозі 

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

встановлення факту невідворотності події, сповіщення населення, прийняття 

рішення щодо введення в дію відповідного варіанту застосування аварійно-

рятувальних сил та засобів, розгортання сил та засобів пошуку та евакуації 

постраждалих, застосування новітніх пошуково-рятувальних повітряних 

суден - вертольотів.      

Практичне значення отриманих результатів. Наукові результати 

дисертаційної роботи є подальшим розвитком сучасних підходів до  

розв’язання задач підвищення ефективності ліквідації надзвичайної ситуації 

природного характеру в умовах гірської місцевості за допомоги пошуково-

рятувальних повітряних суден.  

Отриманні інструментальні засоби з розв’язання задач забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості є підґрунтям для подальшого переходу та  

провадженню електронної бази обліку технічних засобів в рамках 

автоматизованої системи управління логістичними процесами ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в єдиному європейському 

інформаційному просторі. 

Результати роботи можуть бути використані при складанні польотних 

завдань та планів ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості для усіх ланок управління Оперативно-

рятувальної служби ДСНС України та аварійних служб задіяних міністерств 

та відомств.. 
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Основні результати дисертаційного дослідження були впроваджені в 

підрозділах Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (акт 

впровадження від 20.03.2020 р.) та Управлінні водних ресурсів Закарпатської 

області (акт впровадження від 24.05.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи отримані автором особисто і наведені в роботах, які 

представлені у додатку А.   

У роботах, що опубліковані у співавторстві, особисто здобувачу 

належать: постановка задач, аналіз останніх досліджень і публікацій, 

проведення розрахунків та експериментальних досліджень, аналіз отриманих 

результатів.  

Особисто здобувачем розроблена функціональна математична модель 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру 

в окремому регіоні гірської місцевості та методика вирішення логістичної 

задачі забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою 

пошуково-рятувальних вертольотів на її основі, що включало: постановку, 

аналіз властивостей та побудова динамічної моделі задачі оптимізації 

ресурсного забезпечення системи гуманітарної логістики; аналіз предметної 

області та дослідження часткових критеріїв ефективності функціонування; 

побудову геометричної моделі уражених зон під час НС природного 

характеру; визначення взаємозв’язку ефективності функціонування 

територіального підрозділу ДСНС України; визначення параметрів моделі 

оцінки ефективності операцій ліквідації наслідків НС природного характеру 

за допомогою апарату нечіткої логіки. 

Особисто здобувачем вдосконалена структурно-логічна модель 

управління надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана 

гідрологічними та метеорологічними явищами  для окремого регіону гірської 

місцевості, що включало: формування функціональної моделі та практичну 

реалізацію апаратно-програмного комплексу логістичної інформаційної 
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системи з підтримки прийняття управлінського рішення по ліквідації НС 

природного характеру в умовах гірської місцевості; аналіз структури 

інформації щодо параметрів можливої НС; розробку ієрархічної структури 

задачі планування системи заходів з ліквідації наслідків НС природного 

характеру; аналіз та формалізацію процесу планування польотних завдань 

щодо доставки засобів локалізації і ліквідації НС природного характеру в 

умовах гірської місцевості. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на: науково-практичному семінарі 

«Профілактика, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій» 

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

конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2017» (Коблево, 2017 

р.); 19 Всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників 

«Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку» (Київ, 

2017р.); VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Надзвичайні 

ситуації: безпека та захист» (Черкаси, 2017 р.); VIІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2018» 

(Коблево, 2018 р.); VI Міжнародній науково-технічній конференції 

«Математическое моделирование, оптимизация и информационные 

технологии» (Кішинеу, Республіка Молдова, 2018 р.); ІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теорія і практика гасіння пожеж та 

ліквідації надзвичайних ситуацій» (Черкаси, 2018 р.); 21 Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Розвиток цивільного захисту в сучасних 

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

конференції «Інформаційні технології: теорія і практика» (Харків, 2020 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 

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

наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

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

Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. 
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Структура і об’єм дисертації. Дисертаційна робота загальним обсягом 

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

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

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

 

 

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ, ЯКІ 

ВИКЛИКАНІ ГІДРОЛОГІЧНИМИ И МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ 

ЯВИЩАМИ 

 

 

1.1. Повені в розвинутих країнах світу 

 

Надзвичайні ситуації природного характеру досить поширене явище з 

яким людство стикається майже щоденно у різних куточках планети. 

Наявність розвинутою інфраструктури безпеки, яка є домінуючим фактором 

в провідних країнах світу, не завжди в змозі мінімізувати наслідки стихійних 

лих та катастрофічних подій природного характеру. Так в США щорічно 

проводиться прогнозно-аналітична робота яка стосується аналізу смертності 

у наслідок повеней [1,2], аналізу їх впливу на умови життєдіяльності 

населення [3,4], аналізу впливу повеней на стан довкілля та зміну рельєфу 

місцевості [5,6], аналізу мультиплікативної дії декількох небезпек 

природного характеру (смерчі, повені, селі) одночасно [7,8].  

На базі отриманих даних комплексного аналізу розробляються 

математичні моделі які враховують кліматичні зміни [9], трансграничне 

поширення катастрофічних подій [10] та результатом застосування яких є  

отримання системи  попередження про повені унаслідок торнадо [11], 

формування індексу ризику від повеней (FHRFI) для окремих районів 

місцевості [12], формування національних оглядів наявної небезпеки [13]. 

Незважаючи на широке залучення наукової спільноти та значних 

фінансових ресурсів, повені з надзвичайно високим рівнем загиблих 

продовжують виникати на території країни.  
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Так в червні 2020 року в окрузі Сент-Круа в західній Вісконсині був 

оголошений надзвичайний стан через велику повень [14]. Території, що 

зазнали значних затоплень, - це муніципалітети Кіннікіннік, Приємна долина, 

річка Раш, Ео-Галле, Воррен, Хаммонд, Болдуін, Спрингфілд, Ерін Прері, 

Смарагд, Гленвуд, Цилон та Ліс. Того ж місяця сильна злива та штормовий 

сплеск спричинили затоплення в прибережних районах Луїзіани, Алабами, 

Міссісіпі та Флориди [15]. У травні 2020 року проливний дощ призвів до 

обвалу греблі Еденвілл. Незабаром вода пролилася на греблю Санфорд і далі 

затопила річку Тіттабавассі та навколишню територію. Довелося евакуювати 

понад 10 000 жителів Еденвілла, Санфорда та Мідленд-Сіті [16]. 

Підсумовуючи цей період року Центр прогнозування клімату NOAA 

констатував великі та помірні повені в 23 штатах США. Найбільш значний 

руйнівний повенів відзначається прогнозується для частин Північної Дакоти, 

Південної Дакоти та Міннесоти [17]. Втім і ніші регіони США потерпають 

від масштабних повеней. Так щонайменше 8 людей загинули, десятки були 

евакуйовані або врятовані після повені, що відбулася в деяких районах Огайо 

та Індіани, США, після сильних дощів [18]. Дещо подібне відбулося і у 2017 

році [19]. Бурі та сильний дощ на початку 2020 року на північному заході 

США спонукали губернаторів штатів Вашингтон та Орегон оголосити стан 

надзвичайної ситуації [20] Повені закрили дороги та призвели до евакуації в 

обох штатах. Мешканці, захоплені в будинках у віддалених районах округу 

Уматілла, були евакуйовані вертольотами Національної гвардії. Також 

вертольоти Національної гвардії США були задіяні і під час масштабних 

повеней на Алясці [21].  

В деяких регіонах на шталт Нового Орлеану, постійна небезпека 

повеней вимагає прийняття не тривіальних заходів, як-то системи 

примусового дренажу. Цей підхід також є основною причиною осідання 

ґрунту в регіоні і зменшує значення водних шляхів та водних об'єктів району 

як суспільних надбань [22]. І це лише протягом 2020 року.  
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Не менш руйнівними за наслідками були і попередні роки. Так весняні 

повені [23] важко вразили сільські громади штатів Індіана, Іллінойс, Мічиган 

та Міссурі у 2013 році. Йдеться принаймні про трьох загиблих та десятки 

постраждалих. Того ж року декілька днів сильного дощу принесли повені до 

частин Боулдера та північних округів Джефферсон, штат Колорадо [24], що в 

свою чергу стало причиною евакуації понад 1500 постраждалих.  

Близько 1200 сімей довелося евакуювати із своїх будинків у Монровії, 

Азусі та Глендорі внаслідок повені,яка була викликана стоком з гір Сан-

Габріель у 2014 році [25]. У липні 2014 року округ Бей зазнав  серйозної 

шкоди від повені. У цей час було затоплено 600 будинків. Повені знову були 

наслідком рясних опадів [26]. Цього року у наслідок руйнівних прибережних 

повеней зазнало значних збитків місто Нью-Йорк. Що стало своєрідним анти 

рекордом з початку спостережень (1844 року) [27]. Сильні опади, шторми та 

смерчі вразили кілька штатів на півдні у 2014 році. Найсильніше 

постраждали  Алабама та Міссісіпі. Кількість загиблих сягнула 2 чоловік 

понад 1700 чоловік було евакуювало [28]. 

Прикладом постійного негативного втручання стихійних лих, що 

призводять до катастрофічних повеней можна вважати штат Луїзіана. Лише у 

2014 році (за звітом FEMA) керівництво штату використало 812 мільйонів 

доларів для зменшення наслідків катастроф, у наслідок ураганів Катріна та 

Ріта (2005), Густав (2008) та Айке (2008), а також менш катастрофічних 

повеней в період між 2009 та 2011 роками [29, 30].  

У 2015 році повені залишили 1 чоловіка загиблим та викликали 

необхідність застосування понад 20 аварійно-рятувальних вертольотів після 

великої кількості опадів на південному сході Техасу [31]. Цього ж року 

сталася історична повень в Техасі та Оклахомі - загинули щонайменше 23 

людей, дев'ять людей пропали безвісти. Рятувальні групи витягли понад 100 

людей із повеней [32]. Також цього року повені в штаті Юта забрали 18 

життів, 2 зникли безвісти [33]. Відповідно Геологічна служба США (USGS) 
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зазначає, що затоплення річок Арканзасу в грудні 2015 року було одне з 

найгірших, що спостерігаються з 1990 року [34]. 

Наступний 2016 рік відзначився інцидентом із затопленням водами під 

час навчань у Форт Гуд, штат Техас та загибеллю 9 солдатів, що призвело до 

загальної кількості загиблих під час  повеней у Техасі до 15 осіб [35]. 

Повені та сувора погода вплинули на південь та центральну частину 

США у лютому 2018 року, коли ріки перелилися в частинах Західної 

Вірджинії та Огайо. 6 чоловік загинуло. Вища стадія затоплення фіксувалася 

у 315 місцях [36]. 

Країна яка знаходиться північніше США, а саме Канада також дуже 

часто потерпає від руйнівних повеней. Так весняні повені, що відбулися в 

кінці квітня та травня 2019 року в Онтаріо, Квебеку та Нью-Брансвіку, 

спричинили страховий збиток близько 208 мільйонів доларів [37]. У 2013 

анти рекорд щодо збитків встановила повень у місті Калгарі (понад 150 

мільойнів доларів) [38]. Тисячі людей були евакуйовані в Британській 

Колумбії, після великих повеней у провінції, які відбулися у травні 2018 року 

[39]. У вересні 2017 року  Бюро страхування Канади (IBC) повідомило, що 

дві значні повені в Східному Онтаріо та Західному Квебеку призвели до 

страхового збитку понад 223 мільйони доларів США [40]. У тому ж році в 

наслідок повені в провінції Квебек постраждали 146 міст, затоплені 2429 

будинків, евакуйовано 1520 людей та закрито 427 доріг. 

Згідно з даними Національної оборони Канади, близько 1200 

військовослужбовців та 12 вертольотів були розгорнуті для евакуації людей 

[41]. Узагальнена інформація щодо наслідків повеней в Канаді за останні 10 

років наведені у звіті Центру неушкодженої кліматичної адаптації в 

Університеті Ватерлоо [42]. 

Руйнівний характер мають повені і на територій КНР. Так у наслідок 

повені у липні 2020 року [43] принаймні 3 людини загинули, а 10 000 були 

евакуйовані в гірській місцевості округу Тонгзі. Було знищено близько 10 та 

пошкоджено понад 1000 будинків, а також 715 га посівів. У цьому році у 
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наслідок повені у автономному  регіоні Гуансі Чжуан на півдні Китаю, 

загинуло 6 людей, 1 мільйон людей постраждали та 146 900 було переселено 

[44].  

На рік раніше у наслідок повені, яку викликав тайфун Лекіма 32 

людини загинули, а понад мільйон покинули  свої будинки [45]. Того ж року 

сильні зливи зачепили 21 округ семи міст Гуансі, спричинивши повені та 

зсуви. Пошкоджено понад 9 000 га сільськогосподарських культур та 

знищено 185 будинків. Всього постраждало 200 000 людей, 7 загинуло [46]. 

Повені та зсуви, спричинені сильним дощем у серпні 2018 році, 

спричинили загибель та руйнування на півночі Китаю. Загинуло 

щонайменше 9 людей [47]. У тому ж році Сильний дощ від тайфуну Евініара 

спровокував зсуви в місті Юньфу, спричинивши обвал будинків, внаслідок 

яких загинуло п'ятеро людей, в безпечні місця евакуювали 73 000 людей [48]. 

У травні 2017 році, повені зачепили райони провінцій Фуцзянь, Цзянсі, 

Хубей, Хунань, Гуансі, Чунцін, Гуйчжоу та Юньнань. Було  зафіксовано 4 

випадки смерті [49]. Липень 2017 року сильний дощ у частинах центрального 

та південного Китаю спричинив повені та зсуви, зачепивши 11 провінцій та 

близько 9,5 мільйонів людей [50]. 

У наслідок сильного дощу, зсувів та повені на півночі країни у 2016 

році  постраждали від 10 провінцій. Всього 164 людини загинули, 125 зникло 

безвісти. Понад 125 000 будинків були зруйновані, 344 000 будинків 

залишилися пошкодженими. Понад півмільйона людей евакуйовано [51]. 

Унаслідок смертельних повеней у цих провінціях у 2015 року загинуло 7 

людей [52]. Узагальнена інформація щодо наслідків повеней в КНР за останні 

10 років наведені у роботах [53,54], узагальнені рекомендації вчених у 

роботах [55, 56]. 

Таким чином, в провідних країнах світу дії рятувальних сил в період 

повені характеризуються своєчасністю прибуття та використанням сучасних 

засобів рятування – спеціалізованих вертольотів. Втім інертність 

адміністративного апарату, відсутність змінності в інструкціях та протоколах 
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призводять до не вчасного сповіщення щодо існуючої небезпеки, затримками 

евакуації і як наслідок до загибелі людей. 

 

1.2. Наслідки катастрофічних гідрологічних і метеорологічних 

явищ в країнах Європейської спільноти 

 

Населення країн Європейської спільноти також постійно потерпає від 

впливу непогоди та повеней, які викликані гідрологічними та 

метеорологічними явищами. 

Так у червні 2020 року сильні зливи, які дорівнювали 2 місячній нормі 

спричинили сильну повень на Корсиці, Франція [57]. Лютий 2020 року – 

руйнівна повень в Люксембурзі [58]. Грудень 2019 року руйнівні повені в 

Португалії та на півночі Іспанії. Близько 70 людей були евакуйовані [59]. 

Листопад 2019 року Сильна повінь у південно-східній Франції залишила 

щонайменше 4 людини загинуло [60]. Жовтень 2019 року сильні бурі та 

проливні дощі обрушилися на південні частини Франції , понад 1000 людей 

було евакуйовані [61]. 

Сильний дощ близько у листопаді 2018 року спричинив повені та зсуви 

в частинах східної Іспанії та півдня Франції, понад 1500 було евакуйовані 

[62]. Щонайменше 11 людей загинули в жовтні 2018 року в Італії після 

штормів, які пронеслися по частинах південної Європи. Повені зачепили 

також територію  Хорватії, Словенії, Боснії, Франції та Швейцарії [63]. 

Серпень 2018 – велика повень у Франції, евакуйовані понад 1600 чоловік 

[64]. Літо 2018 року повені у участини північної Франції, понад 100 будинків 

затоплено [65]. Червень 2018 року – Північна Іспанія в наслідок повені 

загинуло 8 чоловік [66]. Травень 2018 року гроза та сильний дощ спричинили 

повені у регіоні Фогтланд у Саксонії, Німеччина. Служби надзвичайних 

ситуацій відреагували на понад 200 закликів про допомогу у містах Адорф, 

Бад-Ельстер та Елсніц [67]. Січень 2018 року, сильні повені в Палермо, 

Сицилія [68]. Січень 2018 року - Поліція Парижу заявляє, що затоплення 
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вздовж річки Сени, постраждало 240 комун у передмісті та околицях 

французької столиці [69]. 

Роком раніше. Лютий 2017 року. Сильний дощ, до 200 мм у деяких 

районах, спричинив затоплення у частинах регіону Оксітанія на півдні 

Франції [70], мали місце 77 000 страхових претензій [71]. Аналітична 

інформація щодо повеней наведена у роботі [72]. 

Інші регіони Європи також потерпали від повеней у цей час. Так у 

лютому 2020 року, сильний дощ, який приніс Шторм Денніс, спричинив 

затоплення по всій Великобританії, а річки в Англії та Уельсі досягли 

рекордних рівнів [73, 74]. Аналітична інформація щодо наслідків повеней на 

півночі Європейського регіону наведена у роботі [75]. 

Країни Європейського регіону, які розвиваються також потерпали від 

лиха повеней та непогоди. Так щонайменше 2 загинули під час повені та 

зсувів у районі Чаелі провінції Різе на північному сході Туреччини у 2020 

році [76]. Липень 2020 року сильні повені на території Болгарії [77]. Червень 

2020 року – на території Польщі [78], Сербії [79], Угорщини [80], Чехії [81]. 

Роком раніше сильні повені виникли на території:  Австрії, внаслідок 

чого 2 людини постраждали та 1 загинула [82]; Греції, 22 людини врятувані з 

використанням вертольотів [83], аналітика щодо наслідків повеней на 

території Греції наведена у роботі [84]; Швеції, затоплення міста Ґетеборг 

[85]; 1 людина зникла безвісти, а понад 150 були евакуйовані після сильних 

дощів, які спричинили зсуви, повені та потоки сміття в південно-західній 

Норвегії [86]; сильні повені завдали великої шкоди у районі Валь-де-Руз, 

кантон Невшатель, у західній Швейцарії [87]; сильна злива спричинила 

сильне затоплення у частинах східної Польщі [88]; 8 людей були врятовані 

від повеней, а понад 260 евакуйовані в 6 повітах Румунії [89].  

Не менш руйнівними були наслідки повеней у цих країнах на протязі 

попередніх років. Листопад 2018 року, Греція понад 600 евакуйованих [90]. 

Сотні людей були евакуйовані у липня 2018 року після повені, яка охопила 

територію гірського району Татри на півночі Словаччини після двох днів 
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сильного дощу [91]. 2285 га землі опинилися під водою внаслідок повені у 

Албанії [92] у березні 2018 року, що стало своєрідним анти рекордом після 

повеней у листопаді 2017 року та грудні 2016 року [93, 94]. Вересень 2017 

року повені на території Польщі, понад 125 000 постраждалих [95]. Вересень 

2016 року руйнівні повені в Македонії, понад 10000 постраждалих [96]. 

Таким чином, відсутність скоординованих дій рятувальних сил різних 

країн в Європейському регіоні призводять до людських втрат в наслідок 

катастрофічних гідрологічних і метеорологічних явищ в країнах 

Європейської спільноти. В той же час використання рятувальних вертольотів 

виявляється одним з найбільш ефективних засобів рятування, евакуації та 

доставки необхідного рятувального спорядження та вантажів в 

екстремальних погодних умовах. 

 

1.3. Наслідки повеней в країнах які розвиваються 

 

Території та населення країн постійно потерпає від впливу непогоди та 

повеней, які викликані гідрологічними та метеорологічними явищами. 

Інтенсивність та широта їх розподілу по країнам різних регіонів зростає з 

кожним роком. Лише за проміжок 2020 року сильні повені відбулися у 

більшості країн, що розвиваються.  

Так у липні у провінції Західна Папуа, Індонезія 3 людини  загинули та 

3 постраждали, у наслідок повені який спричинив зсув, після сильного дощу 

[97]. Затоплення в штаті Біхар на північному сході Індії. Повені  зачепили 

понад 200 000 людей у 8 районах [98]. Бангладеш - друга хвиля затоплення 

охопила величезні території і зачіпаючи майже 1,4 мільйона людей у 15 

районах [99]. Індонезія - сильний дощ, який викликав повені та зсуви в 

декількох провінціях, призвів до  щонайменше 17 загиблих та понад 40 

зниклих безвісти [100]. Двоє людей загинули в наслідок повені після 

проливного дощу в Південній Кореї [101]. Пакистан - 2 загиблих, 

евакуйовані мешканці понад 5000 осель [102]. Понад 250 людей були 
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переселені внаслідок повені в центральній штаті Негері Сембілан Малайзії 

[103]. 47 людей загинули, а майже 50 зникли безвісти після сильних 

мусонних опадів, які спровокували повені та зсуви в Непалі [104]. 

Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями 

Монголії (NEMA) повідомило, що у кількох частинах країни 8 людей 

загинули під час швидких повеней [105]. NEMA також повідомила, що 2360 

будинків були затоплені в провінції Зуунмод, в провінції Тев (затоплені 209 

будинків), частини провінції Хьовсгель (253), включаючи Мурун, та Херлен 

у провінції Хенті (1971). Підтоплення завдало шкоди худобі: 7 000 тварин 

загинули під час повені. 

Понад 160 людей загинули після масового зсуву внаслідок повені в 

шахті з нефриту в штаті Качин, північна М'янма [106].  

Червень 2020 року. Таїланд - Сильні повені завдали шкоди в північних 

провінціях Фаяо, Уттарадіт, Лео, Удон-Тані і Каласін та південній провінції 

Сурат-Тані. DDPM повідомив, що загалом пошкоджено понад 300 будинків, 

постраждало 1600 людей [107]. Повінь знову вдарила в Ємені, що призвело 

до широкомасштабних матеріальних збитків та загиблих людей. 

Щонайменше 9 людей загинули, а близько 130 людей були евакуйовані [108].  

Травень 2020 року. Три людини загинули під час швидкого затоплення 

в провінції Омана. Влада також евакуювала близько 100 людей та доставляла 

їжу жителям, що перебувають у селах на околицях Салали [109]. Принаймні 

2 людини загинули в наслідок повені на Шрі-Ланці [110]. Загалом 1868 

людей постраждали в районі Кегалле. Дев'ять будинків зруйновано та 391 

пошкоджено. 

Квітень 2020 року. Щонайменше 3 людини загинули і 4 пропали 

безвісти внаслідок повені на півночі Лаосу [111]. Офіс ООН з координації 

гуманітарних питань (OCHA) повідомив, що 18 провінцій Ірану потерпали 

від повені. Наслідки  7 жертв та 2534 людини врятовано, а понад 300 

переміщено [112]. 
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Березень 2020 року. Афганське управління по боротьбі з природними 

катастрофами (ANDMA) заявило, що 11 людей загинули під час швидких 

повеней по всій країні. П’ятнадцять людей постраждали, зруйновано близько 

288 будинків, 400 пошкоджено та пошкоджено близько 500 га землі [113]. За 

даними Громадянської ради Сирії, 7 людей загинули, а кілька тисяч людей 

були врятовані під час повені та сильного дощ [114]. Звичайний дощ 

спричинив затоплення у частинах північного та центрального Іраку. 

Щонайменше 5 людей загинули після повені, спричинивши обвал будинку в 

Діялі [115]. 

Не менш руйнівними були наслідки і у африканському регіоні. 

Червень 2020 року. Десятки будівель були пошкоджені після швидкого 

затоплення в штаті Лагос, Нігерія [116]. Кот-Д'Івуар. Національне управління 

цивільного захисту (ОНПК) заявило, що в наслідок повені, під грязюкою та 

сміттями виявлено 13 тіл [117]. Гана. Повінь залишила 1 загиблого та 2 

зниклих безвісти [118]. 

Травень 2020 року. Щонайменше 3 людини зникли безвісти, імовірно, 

загинули після проливного дощу, який спричинив затоплення в Бангуї, 

столиці Центральноафриканської республіки. Загалом постраждало понад 

10000 чоловік [119]. 8 людей загинули внаслідок повені у Західному регіоні 

Уганди [120]. Сильний дощ спричинив повені на північному заході Алжиру, 

пошкодивши будинки та забравши життя 1 людини [121]. 

Квітень 2020 року. Міжнародна організація з міграції (МОМ) 

повідомляє, що понад 10 000 людей були переселені зі своїх домівок після 

сильних дощів та повеней у декількох провінціях Бурунді [122]. 237 життів 

загинули через повені Кенії. Загалом по всій країні постраждали 161 000 

домогосподарств (понад 800 000 осіб) [123]. Повені зачепили широкі райони 

Сомалі. Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) 

зазначає, що 16 людей загинули, 546,103 постраждали та 216,895 були 

переселені [124]. 12 людей загинули під час зсуву, внаслідок сильної повені в 

Ефіопії [125]. Після сильних опадів та стрімкої повені,  тисячі будинків на 
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майданчику Майангама (розташована в окрузі Гранде Сідо, провінція Моєн-

Шарі, Чад) були пошкоджені, змусивши 430 домогосподарств з 2062 осіб 

покинути свої зруйновані будівлі [126].  

Таким чином, великі людські жертви в наслідок повеней в країнах, що 

розвиваються обумовлені, з одного боку, відсутністю в достатній кількості 

рятувальних сил та засобів, з іншого, несвоєчасністю оповіщення населення 

щодо настання катастрофи в периферійних регіонах країн. 

 

1.4. Наслідки гідрологічних і метеорологічних надзвичайних 

ситуацій в Україні  

 

Україна також неодноразово потерпала від повеней в окремих регіонах 

гірської місцевості. Слід зазначити, що Закарпаття через своє географічне 

положення належить до паводконебезпечних регіонів Європи [127, 128]. 

Нині паводкові ситуації в області повторюються до 8 разів на рік [129]. Так 

лише за часи незалежності маємо декілька найпотужніших повеней в Європі 

[130].  

Листопад 1998 року. Після сильних дощів на Закарпатті розлилися 

Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориця. Наслідки:  загинуло 17 осіб; 

підтоплено понад 120 населених пунктів; в зоні стихійного лиха опинилася 

третина населення області - це приблизно 350 тис. чоловік; відселені із зони 

стихійного лиха понад 20 тис. осіб; зруйновано понад 2,5 тис. будинків, 

підтоплені понад 40 тис. осель; знищені 12 мостів, 48 - пошкоджені; 

зруйновані майже 50 км доріг, пошкоджені - понад 700 км;  зруйновані 2,4 км 

залізниць, пошкоджені - понад 3 км; виведені з ладу 18 водозаборів, 28 

каналізаційних насосних станцій, 20 очисних споруд та 45 котелень. Збитки 

сягнули 822 млн. грн. [131,132].  

Березень 2001 року.  Через сильні зливи в басейні річок випало більше 

300 мм опадів. До речі, саме повені 1998 і 2001 років зруйнували єдиний в 

Європі і один з двох в світі музеїв лісосплаву на Чорній ріці. Наслідки: 
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загинуло 9 осіб; підтоплено 255 населених пунктів, понад 33 тис. будинків; 

знеструмлені 98 населених пунктів, через що майже 14 тис. осіб були 

евакуйовані; зруйновані майже 2 тис. осель; знищено 6 і пошкоджено 17 

мостів. Збитки від стихії сягнули понад 317 млн. грн. [133, 134]. 

Також однією з найбільших за всю історію Західної України вважають 

повінь у липні 2008 року. Тоді після сильних дощів річки регіону вийшли з 

берегів. Зонами надзвичайної ситуації було оголошено 6 областей: Львівську, 

Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Закарпатську, і Вінницьку. 

Також постраждали південні райони Хмельницької області. Наслідки: 

загинуло 39 осіб; підтоплені понад 40 тис. будинків; затопило понад 800 га 

сільськогосподарських угідь; пошкоджено 360 автомобільних і 561 

пішохідний міст. Збитки від стихії сягнули 3-4 млрд. грн. [135, 136]. 

Червень-липень 2010 року. Від повені, викликаної сильними дощами, 

тоді постраждала не тільки Західна Україна, але і Польща, Чехія, 

Словаччина, Угорщина, Австрія та Сербія. На території Львівської, Івано-

Франківської та Закарпатської областей пішли під воду 20 населених пунктів. 

Тільки селах Мукачівського району повінь завдала збитків майже на 12 млн. 

грн. [137, 138]. 

Червень 2020 року. У Карпатах за кілька днів було зруйновано більше 

100 кілометрів автодоріг і 90 мостів, обірвано сполучення з десятками 

населених пунктів, щонайменше троє загиблих [139, 140]. 

Таким чином, наслідки гідрологічних та метеорологічних 

надзвичайних ситуацій в Україні, як і у інших країнах світу, призводять до 

людських жертв. Це виникає у наслідок не тільки відсутності своєчасного 

оповіщення, відсутності достатньої кількості сил та засобів у відповідному 

місце зони лиха, але і у наслідок відсутності на цей час відповідного 

методичного забезпечення заходів з використання сучасних рятувальних 

засобів – пошуково-рятувальних вертольотів.  

Відповідно задача дисертаційного дослідження полягає у розробці 

методики вирішення логістичної задачі із забезпечення процесу ліквідації 
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надзвичайної ситуацій природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів. 

 

Висновки за першим розділом 

 

1. В провідних країнах світу дії рятувальних сил в період повені 

характеризуються своєчасністю прибуття та використанням сучасних засобів 

рятування – спеціалізованих вертольотів. Втім інертність адміністративного 

апарату, відсутність змінності в інструкціях та протоколах призводять до не 

вчасного сповіщення щодо існуючої небезпеки, затримками евакуації і як 

наслідок до загибелі людей. 

2. Відсутність скоординованих дій рятувальних сил різних країн в 

Європейському регіоні призводять до людських втрат в наслідок 

катастрофічних гідрологічних і метеорологічних явищ в країнах 

Європейської спільноти. В той же час використання рятувальних вертольотів 

виявляється одним з найбільш ефективних засобів рятування, евакуації та 

доставки необхідного рятувального спорядження та вантажів в 

екстремальних погодних умовах. 

3. Великі людські жертви в наслідок повеней в країнах, що 

розвиваються обумовлені, з одного боку, відсутністю в достатній кількості 

рятувальних сил та засобів, з іншого, несвоєчасністю оповіщення населення 

щодо настання катастрофи в периферійних регіонах країн. 

4. Наслідки гідрологічних та метеорологічних надзвичайних ситуацій в 

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

виникає у наслідок не тільки відсутності своєчасного оповіщення, 

відсутності достатньої кількості сил та засобів у відповідному місце зони 

лиха, але і у наслідок відсутності на цей час відповідного методичного 

забезпечення заходів з використання сучасних рятувальних засобів – 

пошуково-рятувальних вертольотів.  
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Відповідно задача дисертаційного дослідження полягає у розробці 

методики вирішення логістичної задачі із забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуацій природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНОЮ 

СИТУАЦІЄЮ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ЯКА ВИКЛИКАНА 

ГІДРОЛОГІЧНИМИ ТА МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ЯВИЩАМИ У 

ОКРЕМОМУ РЕГІОНІ ГІРСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

 

 

Вирішувати друге завдання наукового дослідження з розгляду 

особливостей процесу управління надзвичайною ситуацією природного 

характеру, яка викликана гідрологічними і метеорологічними явищами в 

окремому регіоні гірській місцевості, будемо у наступний спосіб. Спочатку 

дамо опис узагальнених характеристик процесу протікання надзвичайної 

ситуації і завдань управління надзвичайною ситуацією. Після чого 

розглянемо характеристику надзвичайних ситуацій природного характеру, 

викликаних гідрологічними і метеорологічними явищами, і особливості 

управління ними в окремому регіоні гірській місцевості. 

 

 

2.1. Узагальнені характеристики процесу розвитку надзвичайної 

ситуації та задачі управління надзвичайною ситуацією 

 

Для опису узагальнених характеристик процесу розвитку  надзвичайної 

ситуації і завдань управління надзвичайною ситуацією спочатку виконаємо 

обґрунтування надзвичайної ситуації, як просторово-часового процесу. Потім 

визначимо хронологічні етапи розвитку надзвичайної ситуації. Після чого 

розглянемо завдання управління надзвичайною ситуацією. 
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2.1.1. Обґрунтування надзвичайної ситуації, як просторово-

часового процесу. Кодекс цивільного захисту України, остання редакція 

якого вийшла у 2015 році [141], визначає, що надзвичайна ситуація (НС) - це 

обстановка на окремій території чи об'єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення. Вона викликана катастрофою, 

аварією, пожежею або іншим катастрофічною подією, яка призвела (може 

призвести) до виникнення загрози життю людей, загибелі людей, і 

економічних збитків. 

НС це просторово-часовий процес [142, 143]. Десятки прикладів НС 

природного характеру розглядалися в першому розділі. Зупинимося на НС 

техногенного характеру. 

Будь-який техногенний об'єкт, наприклад, металургійний або 

нафтохімічний комбінат, залізничний або автомобільний міст, виробниче або 

комунальне підприємство, адміністративна або житлова будівля, має типовий 

життєвий цикл [144, 145]. Цей цикл прийнято розділяти на етапи: 

проектування, будівництва, здачі або введення в експлуатацію, експлуатація 

(повсякденне використання за прямим призначенням з періодичними 

ремонтами і модернізаціями), зупинка або виведення з експлуатації, 

демонтаж і утилізація. На всіх етапах життєвого циклу можливі техногенні 

аварії, пожежі, вибухи та інші події, які зумовлюють виникнення НС на 

цьому об'єкті. 

Приклад трьох світових атомних аварій на Трі-Майл-Айленді, в 

Чорнобилі, на Фукусімі дозволяє судити про надзвичайну ситуацію як 

просторово-часовий процес, що відбувається на конкретному об'єкті і досить 

тривалий час. Цей просторово-часовий процес чітко поділяється на три 

періоди. Один, відносно нетривалий - це час протягом, якого відбувалася 

аварія або, як тепер прийнято називати, катастрофічна подія. Два інших 

досить тривалих періоду. Перший - це часовий період який передував 

катастрофічного події, інший, що наступив після катастрофічної події. З цим 

усі згодні, але саме тут виникає ряд питань. 



51 
 

Перше. Коли закінчується надзвичайна ситуація? У більшості є 

відповідь: - тоді, коли ліквідовані основні або всі наслідки катастрофічної 

події. З цим твердженням згодні практично всі вітчизняні та зарубіжні 

фахівці в області НС. 

Друге. А коли ж починається надзвичайна ситуація? У відповіді на це 

питання, на жаль, попередньої єдності немає. Одна група фахівців вважає, що 

надзвичайна ситуація починається з моменту появи екстремальних ризиків, 

інша - коли з'являються передумови виникнення катастрофічної події. Крім 

цих тверджень існує безліч інших обґрунтованих і авторитетних думок. 

Наша пропозиція з цього приводу полягає в використанні аналогій, які 

продемонструємо наступними прикладами. 

Приклад перший. Коли виникає НС з нетверезим водієм на дорозі? 

Тоді, коли він створює аварійну ситуацію своїми неадекватними діями, або 

коли він після вживання алкоголю сідати за кермо? Звичайно, коли він в 

нетверезому стані сідає за кермо автомобіля. 

Приклад другий. Людина займається своїм здоров'ям і приходить до 

кваліфікованого, грамотному лікаря, який здійснюючи діагностику, 

досліджує причини виникнення захворювання. Він вивчає не тільки його 

медичну картку або медичну книжку, куди заносяться всі звертання до 

лікарів і результати лікування дорослої людини. У ряді випадків професіонал 

вивчає і хвороби дитячого віку, і навіть те - як відбувався розвиток плода в 

утробі матері. Іншими словами причина захворювання людського організму 

може бути обумовлена патологією внутрішньоутробного розвитку плода на 

різних термінах вагітності матері, тобто ще до його народження. 

Приклад третій. Він стосується організації фізичного захисту ядерних 

об'єктів і закріплений законодавчо [146]. Одна зі статей закону про фізичний 

захист чітко визначає, що фізичний захист ядерного об'єкта починається з 

моменту вибору майданчика. Тому вона триває і в період пошукових робіт, і 

при проектуванні атомної станції, та під час її будівництва, і введення в 

експлуатацію, і триває надалі. Іншими словами надзвичайна ситуація на 
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техногенному об'єкті починається з моменту законодавчого дозволу про 

вибір місця його будівництва. Незалежно від виду об'єкта, який 

споруджується, ще на етапі проектних робіт передбачаються системи 

пожежної сигналізації та пожежогасіння, шляхи евакуації та під'їзні 

майданчики і інше. Відповідно, НС природного характеру на певній території 

починається з моменту появи цієї території. 

 

2.1.2. Хронологічні етапи розвитку надзвичайної ситуації. НС, як 

просторово-часовий процес, визначається катастрофічною подією, яка може 

статися, відбувається або вже відбулася. З цієї причини катастрофічна подія є 

центральним етапом НС.  

Цьому етапу передують два. Перший - повсякденного накопичення 

негативних факторів. Другий - екстремального накопичення негативного 

фактора. 

Перший етап розвитку надзвичайної ситуації по своїй суті являє собою 

фактично наше повсякденне життя, де, з одного боку, ми виконуємо свої 

звичайні життєво важливі функції, а з іншого боку, є учасниками подій, які 

відбуваються навколо нас і реагуємо на їх екстремальні зміни. Наприклад, 

повідомляємо відповідним службам про прорив водопроводу, дорожньо-

транспортну пригоду та ін. Тут на перший план виступає інформаційний 

аспект в формі навчання. Воно повинно проводитися за двома напрямками. 

Перший пов'язаний з професійною діяльністю людини. Він повинен, як 

фахівець певного профілю, знати, до чого може привести нехтування 

заходами безпеки, як надати першу допомогу уразі травми тощо. Це набір 

нескладних (елементарних), на перший погляд банальних, обов'язкових дій і 

процедур.  

Другий пов'язаний з набором «правил виживання», правил поведінки в 

екстремальних ситуаціях. Найпростіші правила, які повинні чітко всі знати - 

це правила виживання, наприклад, що треба робити, коли опиняєшся в 

аварійному автобусі або поїзді, знеструмленому ліфті тощо. Крім того, 
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людина також повинна бути ознайомлений із законодавчою базою, що діє в 

державі. Постійно на підприємствах, транспорті та інших об'єктах 

виконуються щоденні заходи, які прописані у відповідних посадових 

інструкціях. Можливо, що в силу якихось суб'єктивних причин деякі з них не 

виконуються, наприклад, перевірка опору ізоляції силового резервного 

кабелю на підприємстві або огляд дренажних стоків зсувного схилу. І в 

першому, і в другому випадку це елементарні операції, які повинні 

виконуватися з певною періодичністю. Невиконання цих заходів в кінцевому 

підсумку призводить до накопичення повсякденного негативного фактора.  

Вони проявляються в підвищеному значенні ймовірності 

катастрофічної події, як це показано на рис.2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Перший етап розвитку надзвичайної ситуації (де: 1 – 

катастрофічна подія маловірогідна, 2 – катастрофічна подія можлива, 3 – 

катастрофічна подія невідворотна). 

 

Ця ймовірність може рости і падати, обчислюватися або якісно 

оцінюватися персоналом, усвідомлюватися або не усвідомлюватися 

керівництвом. Це об'єктивний процес. Коли зростання ймовірності 
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виникнення катастрофічної події досягає певного катастрофічного порога, то 

в певний момент часу відбувається перехід до другого етапу. 

Другий етап - етап екстремального накопичення негативного фактору. 

Його сенс полягає в тому, що один з негативних чинників викликає різке 

зростання ймовірності виникнення катастрофічного події і загрожує його 

настанням. У першому випадку, на прикладі вище розглянутих випадків, 

падіння опору ізоляції резервного кабелю, призводить до виникненням 

короткого замикання, при подачі через нього електроживлення, і пожежі. У 

другому, забиті (забруднені) дренажні стоки зсувного схилу викличуть 

насичення останнього вологою, що в будь-який момент може викликати зсув 

та привести до обвалу дороги, що проходить поруч з об'єктом. 

Настання другого етапу є об'єктивним процесом, але його необхідно 

усвідомити і почати діяти. Можливі п'ять типових сценаріїв розвитку НС, як 

це показано на рис.2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2. Другий етап розвитку надзвичайної ситуації (де: сценарій 1 – 

сприятливий, сценарій 2 – оперативний, сценарій 3 – балансування з 

позитивним балансирование с положительным результатом, сценарій 4 – 

балансування з негативним результатом, сценарій 5 – невідворитній). 

Сценарій 1 

Сценарій 2 

Сценарій 5 Сценарій 4 
Сценарій 3 

t виникнення t визначення      t впливу 
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Перший сценарій, коли починає розвиватися екстремальна ситуація, 

але вжитими заходами всі передумови можливих аварій і катастроф на об'єкті 

оперативно ліквідовуються персоналом. Стан підприємства повертається в 

початковий стан. Тепер на об'єкті як і раніше відбуваються різні процеси 

накопичення повсякденних негативних факторів. Цей сценарій називають 

сприятливим. 

Другий сценарій носить назву «оперативного». Він полягає в тому, що 

вжитими заходами ризик (ймовірність аварії) або катастрофічної події 

залишається досить високим, але ситуація знаходиться під контролем. При 

цьому причини, що викликали екстремальне зростання ймовірності 

катастрофічної події залишаються не усунутими або не повністю усунутими. 

Вони зберігаються досить тривалий час в силу складності або тривалості їх 

нейтралізації. 

Третій варіант сценарію розвитку подій називають «балансуванням на 

межі». Про це говорять іноді як про диво, про щось фантастичне або 

неможливе. Практично відбувається те, що комплексом вжитих заходів та 

зусиль аварія чи інша катастрофічна подія не відбувається. Подальшими 

діями ситуація зводиться до другого, а потім до першого сценарію. Це 

балансування на межі з позитивним результатом. 

Четвертий варіант - коли балансуванням на межі не вдалося стримати 

ситуацію і катастрофічна подія все-таки наступає. Цей сценарій називають 

балансуванням на межі з негативним результатом. 

П'ятий варіант сценарію розвитку подій називають невідворотним. В 

цьому випадку лавиноподібний розвиток подій такий, що катастрофа 

станеться в будь-якому випадку. Час, який залишається до настання самої 

катастрофічної події, можна використовувати для процесу мінімізації 

прийдешніх наслідків надзвичайної ситуації. Цей сценарій можна 

проілюструвати наступними прикладами. Загорілася цівка бензину з 

пошкодженого бензобака при дорожньо-транспортній пригоді. З моменту 

займання до вибуху проходить кілька секунд. Їх явно недостатньо для того, 
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щоб загасити вогонь. Але цього може бути достатньо, щоб впасти на землю і 

зменшити вплив вибухової хвилі. Інший фактичний приклад. Землетрус в 

грудні 2004 року в Індійському океані зафіксували всі сейсмічні станції. 

Провідні, авторитетні геофізики і в Америці, і в Європі в терміновому 

порядку виступили в прямому ефірі про те, що виникає гігантська хвиля-

цунамі і рухається на південну частину євразійського континенту. З моменту 

фіксації землетрусу до приходу цунамі пройшло від декількох десятків 

хвилин до півтори години, в залежності від відстані до узбережжя. Дзвінки 

родичам і знайомим врятували сотні людських життів, але більшість 

відпочиваючих залишилась на узбережжі, що призвело до трагічної загибелі 

понад двохсот тисяч людей.  

Третій етап розвитку надзвичайної ситуації - це настання самої 

катастрофічної події. Він може бути швидкоплинним, як обвал дороги, 

зіткнення поїздів, вибух моста, падіння літака. Він може бути досить 

тривалим, як повінь, виверження вулкана, лісова пожежа. Ці катастрофічні 

події, як правило, проходять фази розвитку, апогею, загасання і припинення. 

Четвертий етап - ліквідація наслідків катастрофічної події. Цей етап 

може охоплювати проміжок від декількох годин до декількох місяців і 

характеризується параметрами шкоди, наприклад, сумарний збиток, 

швидкість наростання збитків, число жертв і ін. Цей етап завершується 

відновленням нормального повсякденного життя і діяльності людей. 

П'ятий етап – фіксація та усунення віддалених наслідків катастрофічної 

події, які можуть проявлятися через досить тривалий проміжок часу (десятки 

місяців, і навіть через десятки років), наприклад, погіршення здоров'я дітей, 

батьки яких брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 

На рис. 2.3. схематично представлено процес розвитку надзвичайної 

ситуації. 
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Рис. 2.3. Схема розвитку надзвичайної ситуації.  

 

Отже, надзвичайні ситуації це об'єктивні (існують незалежно від 

ставлення до них) просторово-тимчасові процеси, кожен з яких умовно 

розділяється на п'ять етапів, а саме: повсякденне накопичення негативних 

чинників; екстремальний розвиток негативного фактора; катастрофічна 

подія; ліквідація безпосередніх наслідків цієї події; фіксація та мінімізація 

віддалених наслідків катастрофічної події. Вони відбуваються на 

транспортних засобах, техногенних і природних об'єктах, дільницях 

території, водних басейнах і горах, містах і адміністративних регіонах. Вид 

кожної надзвичайної ситуації прив'язаний до певної катастрофічної події, яка 

може статися, відбувається або вже відбулася. 

 

2.1.3. Задачі управління надзвичайною ситуацією. Відповідно до 

основних положень теорії управління, управління - це процес постійного 

впливу суб'єкта управління на керовану систему або об'єкт управління з 

метою забезпечення необхідної його поведінки або зміни певних 

характеристик об'єкта. Головна мета управління надзвичайною ситуацією - 

Швидкість зростання збитків 
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це недопущення катастрофічного події, а в разі її настання, мінімізація її 

наслідків [147, 148]. В якості суб'єкта управління може виступати організація 

або група осіб, які прийнято називати органом управління. Їх завдання 

полягає в тому, щоб здійснювати моніторинг за об'єктом управління. В 

даному випадку моніторинг це комплекс заходів. Він включає спостереження 

за об'єктом управління і реєстрацію (документування) певних його 

параметрів, обробку та систематизацію зареєстрованих даних. 

Прогнозування станів об'єкта управління, в залежності від зміни зовнішніх 

факторів, що діють на об'єкт із зовні, і внутрішніх чинників, які змінюють 

стан об'єкта внаслідок процесів, що відбуваються всередині нього. На 

підставі прогнозів, орган управління готує і обґрунтовує управлінське 

рішення, яке впливає на об'єкт управління, змінюючи або зберігаючи його 

стан [149, 150]. 

Необхідно відзначити три основних властивості управління 

надзвичайною ситуацією.  

Перше - завдання процесу управління формулюються в залежності від 

етапів розвитку НС.  

Друге - ієрархія управління.  

Третє - обов'язковість рішень вищого рівня для нижчого. 

На першому етапі - це профілактика накопичення негативних факторів. 

Профілактика полягає, з одного боку, в пунктуальному виконанні 

повсякденних профілактичних заходів. Якщо вони прописані в інструкціях, 

протоколах або інших керівних документах, то їх необхідно виконувати. З 

іншого, це спостереження і вивчення (наукове дослідження) процесів, що 

відбуваються, та які призводять до накопичення повсякденних негативних 

факторів. Знаючи їх закономірності, можна розробити (вдосконалити) 

превентивні заходи по їх недопущенню 

На другому етапі - це виявлення екстремального накопичення одного 

або декількох негативних факторів і визначення сценарію розвитку подій. 

Наприклад, повсякденний обхід певних ділянок лісового господарства 
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лісниками - це профілактика накопичення негативних факторів. Виявлення 

джерела загоряння - це вже другий етап. Поява джерела загоряння не 

залежить від лісників і начальника ліспромгоспу. Від них залежить процес 

профілактики та виявлення розвитку негативного фактора. Чим раніше він 

буде виявлений, тим менше буде необхідно сил та засобів, щоб повернути 

ситуацію в початковий (первісний) стан. 

На третьому етапі – це визначення усіх можливих параметрів 

катастрофічної події. Це необхідно для визначення необхідних сил та засобів 

для локалізації катастрофічної події та ліквідації її наслідків.  

На четвертому етапі - завдання управління визначається постійним 

збором даних про параметри катастрофічної події і дією сил і результати 

застосування засобів, а так само реєстрації наслідків.  

На п'ятому етапі - це моніторинг та профілактика появи віддалених 

наслідків. 

Ієрархія управління передбачає зміни рівня управління в залежності від 

просторово часових масштабів НС. Наприклад, пожежа в сараї присадибної 

ділянки - рівень районних підрозділів. Пожежа в багатоповерховому будинку 

буде ліквідуватися силами кількох рятувальних підрозділів, і керувати 

ліквідацією буде старший міський керівник-рятувальник. Пожежа на 

хімічному комбінаті або нафтобазі - це НС регіонального характеру, де 

будуть задіяні великі сили і засоби і, відповідно, рівень керівництва буде 

вищий. 

Третя властивість управління - обов'язковість рішень вищого рівня для 

нижчого, полягає в тому, що про всі свої дії рятувальники доповідають 

своєму керівництву, а ті своїм і так далі. Відповідно, з верху вниз 

проводиться оцінка дій і прийняття інших управлінських рішень, для 

поліпшення управління НС. 

Таким чином, надзвичайні ситуації це об'єктивні (існують незалежно 

від ставлення до них) просторово-тимчасові процеси, кожен з яких умовно 

розділяється на п'ять етапів, а саме: повсякденного накопичення негативних 
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чинників; екстремального розвитку негативного факторе; катастрофічної 

події; ліквідація безпосередніх наслідків цієї події, мінімізація віддалених 

наслідків. Вони відбуваються на транспортних засобах, техногенних і 

природних об'єктах, дільницях території, водних басейнах і горах, містах і 

адміністративних регіонах. Вид кожної надзвичайної ситуації прив'язаний до 

певної катастрофічної події, яка може статися, відбувається або вже 

відбулася. Головна мета управління надзвичайною ситуацією - це 

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

наслідків. Завдання процесу управління формулюються відповідно до етапів 

надзвичайної ситуації. 

 

2.2. Характеристика надзвичайних ситуацій природного характеру, 

які викликані гідрологічними та метеорологічними явищами та 

особливості управління ними в окремому регіоні гірської місцевості 

 

Для розгляду характеристик надзвичайних ситуацій природного 

характеру, викликаних гідрологічними і метеорологічними явищами, та 

особливостей управління ними в окремому регіоні гірської місцевості, 

спочатку розглянемо особливості ґрунтів Карпатських гір і їх взаємодію з 

водним середовищем. Після чого дамо характеристику надзвичайних 

ситуацій природного характеру, викликаних гідрологічними і 

метеорологічними явищами, в гірській місцевості. Потім сформулюємо 

особливості управління надзвичайною ситуацією в окремому регіоні гірської 

місцевості. 

 

2.2.1. Особливості ґрунтів Карпатських гір та їх взаємодія з водним 

середовищем. Враховуючи різноманіття комплексів гірських порід, виникає 

необхідність їх класифікації стосовно завдань гідрогеомеханіки. 

Застосовуючи принципи і методи гідрогеомеханіки можна знайти шляхи 

вирішення найрізноманітніших інженерних задач при будівництві в гірській 
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місцевості, прокладки комунікацій, прогнозуванні катастрофічних подій 

тощо [151]. Класифікація гірських порід дозволяє за визначенням ґрунту 

відразу окреслити групи інженерних задач наступним чином. Перші - які 

відразу вирішуються, другі - які вимагають додаткових умов, і треті - які не 

мають рішень.  

Карпатські гірські породи віднесені до класичної класифікації. Це 

дозволяє, з точки зору інженерної справи, визначати надійні якісні 

показники, за якими проводяться певні розрахунки [152, 153].  

Основним класифікаційною ознакою є природа внутрішніх зв'язків в 

гірській породі. Це дозволяє все різноманіття ґрунтів звести до трьох 

основних груп, а саме: 

1) тверді (скельні і напівскельні) гірські породи; 

2) незв'язні (окремо зернисті) гірські породи; 

3) м'які зв'язкові гірські породи. 

Перша група характеризується високою міцністю, закони їх деформації 

близькі до законів деформації пружних твердих тіл. Найважливішим 

фактором, що визначає властивості гірських порід, є їх тріщинуватість. 

Первинні і вторинні тріщини ділять масив на численні блоки, викликаючи 

загальне зниження міцності і зростання проникності, і так само підсилюють 

механічну і фільтраційну анізотропію масиву. Саме тріщинуватість 

обумовлює різку різницю показників механічних властивостей порід, 

отриманих лабораторним шляхом і натурними методами. Тріщинуватістю 

визначається проникність твердих гірських порід. Вона характерна 

практично для всіх гряд Карпатських гір. 

Породи другої групи складаються з мінеральних зерен і агрегатів, 

пов'язаних лише силами тертя. Це типові сипучі тіла, представлені головним 

чином твердими, достатньо хімічно міцними мінералами. Тому міцність цих 

порід повністю визначається їх напруженим станом. Вони характеризуються 

підвищеною проникністю і низькою вологоємністю. Їх міцність зменшується 

в міру зменшення розмірів мінеральних зерен. Істотним також є щільність 
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укладання зерен. Зі зменшенням щільності міцність падає, а проникність 

зростає. Відсутність внутрішніх зв'язків і наявність дуже рухливих у водному 

середовищі пилових частинок, що також характерно для Карпат, зумовлює 

схильність окремо зернистих порід до фільтраційних деформацій, а також 

можливостям прояви в цих породах пливунних властивостей. 

Для третьої групи порід які є в Карпатах характерні пластичні 

деформації, відносно низька міцність, висока стисливість і велика 

вологоємність. Ці породи мають величезну питому поверхню як 

дрібнодисперсні системи. Вони утворюють адсорбційні шари і утримують 

велику кількість води. 

Головною особливістю Карпатського гірського масиву є те, що його 

гірська порода, незалежно від класифікаційної групи, являє собою 

багатофазну систему, що складається з мінеральних зерен, води і газів [154, 

155]. Вода, з позицій гідрогеомеханіки, в гірських породах може бути двох 

видів: вільною та зв'язаною. 

Зв'язана вода входить до складу сольватних оболонок і утримується на 

поверхні мінеральних часток силами взаємодії. Найбільш широко вона 

представлена в глинистих породах. 

Вільна вода утворює рідку фазу гірської породи і підрозділяється 

залежно від свого стану на гравітаційну, капілярну і іммобілізовану воду. 

Гравітаційна вода переважно розташовується в межах тих комплексів 

гірських порід, які прийнято називати водоносними. Вона має всі властивості 

крапельно-рідкої води. 

Капілярна вода найбільш характерна для ділянок, що залягають в 

покрівлі водоносних порід для капілярного насичення і зволоження. Вона 

помітно впливає на напружений стан і стійкість порід. 

Іммобілізована вода найбільш характерна для глинистих порід, де вона 

представлена рідиною, затисненої в порах, понад об'єм зв'язаної води. Вона 

втягується в рух шляхом прикладення додаткових гідростатичних тисків 

(наприклад, під дією сили тяжіння) і створює значні гідравлічні градієнти. 
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Іншими словами, головною особливістю ґрунтів Карпатських гір є їх 

відносна рихлість і водонасиченість. При появі додаткових обсягів водного 

середовища, які приводяться в рух силами тяжіння, створюються значні 

гідравлічні градієнти, які призводять до зсувів, селів, обвалення гірських 

схилів і перегонів річок і струмків. 

 

2.2.2. Характеристика надзвичайної ситуації природного 

характеру, яка викликана гідрологічними і метеорологічними явищами 

в гірській місцевості. Якщо розглядати можливі сценарії настання 

катастрофічних подій природного характеру, які викликані гідрологічними і 

метеорологічними явищами, в гірській місцевості, то для них найбільше 

підходить п'ятий сценарій - невідворотний. Тобто, якщо з'явилися перші 

провісники катастрофи, то вона неминуче станеться. Час до її настання 

необхідно максимально використовувати для мінімізації можливих наслідків 

[156]. В першу чергу укрити дітей і людей похилого віку в місця, де не буде 

затоплення і селевих потоків. У ці ж місця евакуювати максимально можливу 

кількість людей, забезпечити їх водою, продуктами харчування, одягом 

тощо. Незважаючи на те, що катастрофу все очікують, вона приходить 

раптово. В одну мить руйнується схил гори і виникає селевий потік, як нова 

гірська річка з водоземляної субстанції, змітає в лічені секунди все на своєму 

шляху. 

Незалежно від першопричин (гідрологічних або метеорологічних) ці 

катастрофи обумовлені пористістю гірських порід і надлишками вільної 

води. Перші фактори проявляються, як правило, внаслідок танення снігу, а 

другі через рясні дощі. У свою чергу, це призводить до обвалення гірських 

схилів, появи селевих потоків, руйнування берегів річок і струмків, що 

охоплює протяжні території, які можуть тягнутися через весь континент, 

проходячи через територію кількох держав (наприклад, повені в Європі). Це 

може призводити не тільки до руйнування будівель та технічних споруд, а й 

до зміни рельєфу місцевості, в тому числі і зміни русла річок.  
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Іншими словами, надзвичайні ситуації природного характеру, які 

викликані гідрологічними і метеорологічними явищами, в гірській місцевості 

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

катастрофічної події, яка може охоплювати протяжну територію, 

супроводжуватися великими руйнуваннями і зміною рельєфу місцевості. 

 

2.2.3. Особливості управління надзвичайною ситуацією в окремому 

регіоні гірської місцевості. Об'єктивно, гірська місцевість в силу свого 

рельєфу та інших фізико-географічних особливостей накладає ряд обмежень 

на будь-який процес управління. Це недолік (дефіцит) часу, сил і засобів 

[157]. Іншими словами, спочатку процес управління НС в окремому районі 

гірської місцевості відбувається в умовах дефіциту. Тому рішення задач 

управління НС природного характеру, які викликані гідрологічними і 

метеорологічними явищами, на першому етапі протидії, буде здійснюватися 

виключно своїми наявними силами і засобами. В горах сподіватися можна 

тільки на себе. Допомога, звичайно, прийде, але, як правило, вона найбільше 

потрібна в перші миті, хвилини і години розвитку катастрофічної події. 

З урахуванням завдань управління НС природного характеру, які 

викликані гідрологічними і метеорологічними явищами, в гірській 

місцевості, які розподіляються по етапах НС, і досвідом вирішення подібних 

питань в інших сферах [158-160], можна виділити наступні особливості 

управління надзвичайною ситуацією в окремому регіоні гірській місцевості.  

По-перше, це детальне вивчення району (регіону) гірській місцевості, 

де розташовується зона відповідальності аварійно-рятувального загону. Це 

вивчення не повинно носити формальний характер. Місцеві жителі знають 

багато особливостей, які проявляються з періодичністю в десятки років. По 

поведінці птахів і тварин вони можуть не тільки передбачити погоду на 

сезон, а й попередити про можливу катастрофу. Необхідно також наукове 

вивчення району із залученням наукових, виробничих і навчальних установ. 

За їх допомоги слід проводити детальне обстеження території, де 
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спостерігається підвищений вміст вологості у ґрунті, що може бути 

передвісником або маркером майбутнього обвалу або селю. 

По-друге, це залучення професіоналів зі створення геоінформаційних 

систем, які для окремої території можуть за досить короткий проміжок часу 

(один - два тижня) розробити геоінформаційну модель, за допомогою якої 

можна моделювати різні варіанти катастрофічних подій. На підставі 

отриманих результатів, в спокійних умовах, маючи в своєму розпорядженні 

десятки ймовірних сценаріїв розвитку подій, можна скласти три - п'ять 

варіантів дій на випадок наближення катастрофи. 

По-третє, Це тренування рятувальників і пунктів управління ними. Дії, 

передбачені в планах, повинні бути відпрацьовані як рядовими виконавцями, 

так і керівним складом в окремому районі гірської місцевості. 

По-четверте, необхідно в обов'язковому порядку залучати сучасні 

інноваційні засоби пошуку та рятування людей, як-то сучасні пошуково-

рятувальні вертольоти. Останнє вимагає підготовку льотного та 

обслуговуючого складу.  

Іншими словами, особливості управління надзвичайною ситуацією в 

окремому регіоні гірській місцевості включають детальне вивчення району та 

моніторинг інформації місцевого населення, гео інформаційне моделювання 

катастроф та завчасну підготовку планів дій, постійне тренування 

рятувальників і підготовку до використання нових рятувальних засобів - 

вертольотів. 

Таким чином, головною особливістю ґрунтів Карпатських гір є їх 

відносна рихлість і водонасиченість. При появі додаткових обсягів водного 

середовища, які під впливом сил тяжіння, створюють значні гідравлічні 

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

перегонів річок і струмків. Надзвичайні ситуації природного характеру, які 

викликані гідрологічними і метеорологічними явищами, в гірській місцевості 

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

катастрофічної події, яка може охоплювати протяжну територію, 
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супроводжуватися великими руйнуваннями і зміною рельєфу місцевості. 

Особливості управління надзвичайною ситуацією в окремому регіоні гірській 

місцевості включають детальне вивчення району та моніторинг інформації 

місцевого населення, гео інформаційне моделювання катастроф та завчасну 

підготовку планів дій, постійне тренування рятувальників і підготовка до 

використання нових рятувальних засобів - вертольотів. 

 

Висновки за другим розділом 

 

1. Надзвичайні ситуації це об'єктивні (існують незалежно від ставлення 

до них) просторово-тимчасові процеси, кожен з яких умовно розділяється на 

п'ять етапів, а саме: повсякденного накопичення негативних чинників; 

екстремального розвитку негативного факторе; катастрофічної події; 

ліквідація безпосередніх наслідків цієї події, мінімізація віддалених 

наслідків. Вони відбуваються на транспортних засобах, техногенних і 

природних об'єктах, дільницях території, водних басейнах і горах, містах і 

адміністративних регіонах. Вид кожної надзвичайної ситуації прив'язаний до 

певної катастрофічної події, яка може статися, відбувається або вже 

відбулася. Головна мета управління надзвичайною ситуацією - це 

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

наслідків. Завдання процесу управління формулюються відповідно до етапів 

надзвичайної ситуації. 

2. Головною особливістю ґрунтів Карпатських гір є їх відносна 

рихлість і водонасиченість. При появі додаткових обсягів водного 

середовища, які під впливом сил тяжіння, створюють значні гідравлічні 

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

перегонів річок і струмків. Надзвичайні ситуації природного характеру, які 

викликані гідрологічними і метеорологічними явищами, в гірській місцевості 

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

катастрофічної події, яка може охоплювати протяжну територію, 
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супроводжуватися великими руйнуваннями і зміною рельєфу місцевості. 

Особливості управління надзвичайною ситуацією в окремому регіоні гірській 

місцевості включають детальне вивчення району та моніторинг інформації 

місцевого населення, гео інформаційне моделювання катастроф та завчасну 

підготовку планів дій, постійне тренування рятувальників і підготовка до 

використання нових рятувальних засобів - вертольотів. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКА 

ВИКЛИКАНА ГІДРОЛОГІЧНИМИ ТА МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ 

ЯВИЩАМИ В ОКРЕМОМУ РЕГІОНІ ГІРСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

 

 

Вирішувати третє завдання наукового дослідження щодо 

удосконалення структурно - логічної моделі управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними і 

метеорологічними явищами в окремому регіону гірській місцевості, будемо в 

такий спосіб. Спочатку розглянемо основні підходи до оцінки ефективності 

управління надзвичайною ситуацією як складової частини процесу 

управління ризиками. Потім дамо опис узагальненої структурно - логічної 

моделі управління надзвичайною ситуацією. Після чого розробимо 

структурно - логічну модель управління надзвичайною ситуацією 

природного характеру, яка викликана гідрологічними і метеорологічними 

явищами в окремому регіону гірській місцевості. 

 

 

3.1. Основні підходи до оцінки ефективності управління 

надзвичайною ситуацією як складова частина процесу управління 

ризиками 

 

Ризик - це характеристика ситуації, що має невизначеність результату 

при обов'язковій наявності несприятливих наслідків [161]. Йти на ризик, 

тобто мати на увазі можливу небезпеку або діяти навмання в надії на 

щасливий результат. 
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Слово «ризик», на думку М. Фасмера, є запозиченим із французької та 

італійської мов, які, в свою чергу, запозичили його з давньогрецької мови від 

слова, що означає скеля або підніжжя гори. Звідси термін «ризикувати» 

перекладається з французької та італійської як «лавірувати між скель» [162].  

Одні автори термін «ризик» застосовують до реального явища (ризик 

пожежі, ризик автомобільно-транспортної пригоди), інші - до моделі 

реального явища, побудованої за допомогою тих чи інших математичних 

засобів, наприклад, апарату теорії ймовірностей і математичної статистики, 

теорії нечітких множин, інтервальної математики. 

«Ризик - це небажана можливість» [163]. Відповідно термін «ризик» 

застосовується для опису реального події. «Ризик - ймовірність виникнення 

збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом» 

[164]. У цьому випадку термін «ризик» використовується в процесі 

моделювання реальної події з допомогою теорії ймовірностей. Іноді це 

створює плутанину. 

Досить типовим є наступне визначення [165], яке застосовується при 

розробці автоматизованих систем прогнозування і запобігання пригод на 

авіаційному транспорті. Ризик - це міра кількісного багатокомпонентного 

вимірювання небезпеки з включенням величини збитку від впливу загроз для 

безпеки, ймовірності виникнення цих загроз і невизначеності в величині 

збитку і ймовірності. Автори цієї статті відзначають, що при виконанні 

проекту вони на кожному етапі вибирають свій, найбільш прийнятний опис 

ризику. На першому етапі вони змушені зупинитися на ймовірнісно-

статистичній моделі ризику, яка характеризується ймовірністю реалізації 

небезпеки і описом випадкового збитку його математичним очікуванням. 

Використання квантилів функції розподілу випадкової шкоди, а також 

моделей оцінки, аналізу та управління ризиками на основі теорії нечітких 

множин та статистики інтервальних даних є предметом розгляду на 

наступних етапах виконання проекту. 
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Проблема обліку безповоротних людських втрат і втрат, пов'язаних з 

нанесенням шкоди здоров'ю людей, вирішується шляхом звернення до даних 

страхових компаній. Кожним проектом також передбачено моніторинг 

прийнятих в авіакомпанії, яка замовляє автоматизовану систему, 

використовуваних показників рівня безпеки польотів із забезпеченням 

автоматизованої процедури розрахунку їх поточних значень.  

Ризик порівняно рідко пов'язаний з діяльністю суб'єкта. Об'єктами 

ризику можуть бути матеріальні об'єкти, майнові чи інші інтереси, життя і 

здоров'я людини, навколишнє середовище. Сучасна ситуація в теорії ризиків 

характеризується тим, що переважна частина робіт по оцінці, аналізу та 

управління ризиками відноситься до тієї чи іншої конкретної області, 

наприклад, ризику випуску дефектної продукції, ризикам конкурентного 

оточення, безпеки польотів, ризиків персоналу, промисловим аваріям, 

екологічної безпеки, терористичним ризиків, тощо. 

В роботі [166] описані основні її складові - єдині методи моделювання і 

опису ризику, аналізу характеристик ризику, управління ризиком. Наявність 

загальних підходів, понять і термінів, моделей, оптимізаційних постановок 

управління, що дозволяє будувати базові основи теорій ризику в конкретних 

областях, і означає існування єдиної теорії ризику. Виділення єдиної теорії 

ризику дозволяє одноманітно розвивати його приватні теорії. Тут також 

наведено класифікацію ризиків, умовно розділених на шість груп. 

1) Планетарні ризики, які виникають на рівні планети Земля в цілому. 

2) Глобальні ризики, що виникають на рівні однієї або декількох 

держав. 

3) Фінансові ризики. 

4) Комерційні ризики - ризики на рівні безпосереднього оточення 

окремої компанії. 

5) Виробничі (внутрішні) ризики. 

6) Особисті ризики. 
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Для оцінки ризику необхідно визначити можливість настання 

небажаної події та шкоду, породжений ризиком. У рамках ймовірнісної 

моделі - оцінка можливості настання небажаної події зводиться до 

обчислення ймовірності, тобто оцінка можливості виникнення ризику є 

безрозмірною величиною, яка приймає значення від 0 до 1. 

Нехай величина збитку, породженого ризиком, описується випадковою 

величиною X з функцією розподілу    xXPxF  , де x - дійсне число, а 

 xXP   - ймовірність випадкової події. 

Оскільки випадкова величина X інтерпретується як величина збитку, то 

вона є не меншою за ноль випадковою величиною [167]. Залежно від 

припущень про властивості функції розподілу  xF  імовірнісні моделі ризику 

діляться на параметричні і непараметричні [168]. 

У першому випадку мається на увазі, що функція розподілу входить в 

одне з відомих сімейств розподілів - нормальне (гаусове), експоненціальне 

або інше. Однак зазвичай таке припущення є недостатньо обґрунтованим, так 

як реальні дані виходять за рамки заздалегідь заданого сімейства. Тоді 

необхідно застосовувати непараметричні статистичні методи, які не 

припускають, що розподіл збитку взято з того чи іншого математичного 

сімейства. При використанні непараметричних статистичних методів 

зазвичай роблять припущення, що функція розподілу F(x)  є безперервною 

функцією числового аргументу х [169]. 

Часто говорять, що оскільки величина збитку залежить від багатьох 

причин, то вона повинна мати так званий нормальний розподіл. Це 

твердження не досить коректно. Все залежить від способу взаємодії причин. 

Якщо причини діють адитивно, викликані ними ефекти складаються, 

то, дійсно, в силу Центральної граничної теореми теорії ймовірностей є 

підстави використовувати нормальний (гаусів) розподіл. 

Якщо ж причини діють мультиплікативно, значить, викликані ними 

ефекти перемножуються, тоді в силу тієї ж Центральної граничної теореми 
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теорії ймовірностей варто наближати розподіл величини збитку X за 

допомогою логарифмічного нормального розподілу. 

Якщо ж основний вплив має «слабка ланка» - заздалегідь відомий набір 

параметрів, то згідно теореми, доведеною академіком АН УРСР Б. В. 

Гнеденко, слід описувати зміни величини збитку Х за допомогою розподілу з 

сімейства Вейбулла-Гнеденко. Можливо також використання двох інших 

типів граничних розподілів крайніх членів варіаційного ряду [170]. 

Розглянемо ситуацію, коли можлива величина збитку, пов'язаного з 

ризиком, описується функцією розподілу    xXPxF  . 

Зазвичай намагаються звести функцію, залежну від великої кількості 

параметрів, до функції з мінімальним числом змінних, шляхом введення 

постійних величин, які прямо або побічно характеризують процес. З цією 

метою для дослідження позитивної випадкової величини (величини збитку) 

часто розглядають такі її числові характеристики, як математичне 

очікування, медіана, квантилі, тобто значення )(axx  , при яких функція 

розподілу досягає певного значення а. Іншими словами, значення квантилі 

)(axx   знаходиться з рівняння   axF  . 

Крім цього, використовуються наступні числові характеристики 

випадкової величини, як дисперсія 
2
, середньоквадратичне відхилення 

(квадратний корінь з дисперсії ), коефіцієнт варіації (відношення 

середньоквадратичного відхилення до математичного сподівання), лінійна 

комбінація математичного очікування і середньоквадратичного відхилення 

(наприклад , правило трьох сигм), математичне сподівання функції втрат і т. 

д. [167-170]. Тоді задача оцінки збитку може зводитися до аналізу тієї чи 

іншої з перерахованих вище характеристик. 

Найчастіше оцінку проводять за емпіричними даними (за вибіркою 

величин збитків, відповідних тим, що сталися раніше у аналогічних 

випадків). При відсутності емпіричного матеріалу слід використовувати 

експертні оцінки. Найбільш обґрунтованим є модельно-розрахунковий метод, 
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який спирається на моделі управлінської, економічної, соціально-

психологічної, еколого-економічної ситуації, що дозволяє розрахувати 

характеристики збитку. 

Якщо модель ризику будується в термінах теорії нечітких множин, то 

ризик моделюється нечіткою безліччю, а його оцінка - та чи інша 

характеристика цієї множини так само є нечітка множина [171, 172]. 

Нехай  xX   - універсальна множина, тобто безліч, що охоплює всю 

проблемну область. Нечітке безліч XA являє собою набір пар    xx A, , 

де Xx  і  1,0: XA  - функція приналежності, яка представляє собою 

деяку суб'єктивну міру відповідності елемента x нечіткій множині A. 

Величина  xA  може приймати значення від нуля, який позначає 

абсолютну неналежність, до одиниці, яка, навпаки, говорить про абсолютну 

приналежності елемента x нечіткій множині A. Іноді зручно розглядати 

значення  xA  як ступінь сумісності елемента x з розмитим поняттям, 

представленим нечітким безліччю A. Часто нечітку множину XA  і його 

функцію приналежності  xA  розглядають як взаємозамінні поняття. Якщо 

безліч  1,0  замінити на  1,0 , то функція приналежності буде являти собою 

характеристичну функцію звичайної (не нечіткої) безлічі. 

Опис ризику за допомогою імовірнісних моделей на перший погляд 

відрізняється від опису за допомогою нечітких інтервальних моделей, 

оскільки вони по-різному формалізують невизначеність. У теорії 

ймовірностей розглядається статистична невизначеність, наприклад, 

«ймовірність браку деталі дорівнює 0,1». Теорія нечітких множин націлена 

на роботу з лінгвістичної невизначеністю, наприклад, «висока частка браку». 

Причому остання називається лінгвістичної змінної, яка може приймати 

значення фраз з природної або штучної мови. Так, лінгвістична змінна 

«температура» може приймати значення «висока» і «низька». Фрази, 

значення яких бере змінна, в свою чергу, є іменами нечітких змінних і 
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описуються нечітким безліччю. Однак теорія нечітких множин може бути 

зведена до теорії випадкових множин і тим самим - до теорії ймовірностей. 

Для оцінки значень невідомих змінних іноді зручно використовувати 

методи статистики інтервальних даних. За їх допомоги можна, наприклад, 

оцінити розмір інфляції [169]. Ці методи добре підходить і для оцінки 

ризиків [173]. В рамках інтервальної парадигми під ризиком для обраного 

критерію ефективності розуміється можливість отримання негативного 

результату, оцінювана числом r, яке може набувати значень від нуля до 

одиниці, тобто 10  r . Поняття можливості аналогічно поняттю 

ймовірності, але не спирається на гіпотезу про випадковість і не передбачає 

завдання щільності ймовірності на інтервалі невизначеності. 

Таким чином, між процесом управління надзвичайною ситуацією і 

процесом управління ризиками настання катастрофічної події можна 

поставити знак рівності. Управління цим процесом (суб'єкти управління) 

покликані здійснювати керівники підприємств та адміністративних території, 

компетентні територіальні органи та державні служби. 

 

3.2. Узагальнена структурно-логічна модель управління 

надзвичайною ситуацією 

 

Як зазначалося раніше, основне завдання управління надзвичайною 

ситуацією - це зменшення ступеня небезпеки або загрози. Одним із шляхів 

оцінки зміни ступеня цієї небезпеки є концепція ризику як можливості 

настання подій з негативними наслідками, тобто можливості реалізації 

передбачуваної небезпеки. З такої точки зору ефективність управління НС 

оцінюється ступенем зменшення ймовірності настання негативних подій або 

наслідків від них за допомогою виконання певних заходів, що вимагають 

розумних витрат. 

У випадках, коли існує невизначеність, апелюють до такого 

теоретичного поняття, як імовірнісний розподіл можливих результатів 
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(позитивних та негативних), тоді ризик визначається мірою невідповідності 

між різними результатами рішень, які оцінюються через їх корисність, 

шкідливість, а також ефективність за критеріями відповідності, обраним 

оператором центрального пульта фізичного захисту або керівником об'єкта 

управління. Такий підхід використовується в теорії прийняття рішень в 

умовах невизначеності, теорії ігор та інших, при цьому оцінка ефективності 

управління проводиться по різниці дисперсій між очікуваними результатами 

і дійсними результатами. 

За допомогою ризику також оцінюється можливість виникнення 

небезпечних явищ, тобто таких подій в природі, техносфери, суспільстві, 

економіці, які є результатом розвитку певних процесів, що призводять до 

формування в навколишньому середовищі негативних (шкідливих, 

вражаючих, несприятливих) впливів на населення, технологічні об'єкти і 

природне середовище, погіршує умови діяльності для соціально-економічних 

систем. 

Люди і організації здійснюють свою життєдіяльність у межах системи 

її забезпечення. Елементами такої системи є самі люди, об'єкти, що 

забезпечують їх потреби, предмети потреби, норми моралі і правові акти, що 

регламентують поведінку людей і організацій у процесі їх взаємодії один з 

одним. Окремі інтереси людей (організацій) задовольняються в рамках 

окремих систем діяльності. 

В якості системи діяльності можуть розглядатися людина і сукупність 

об'єктів зовнішнього середовища, взаємодія яких забезпечує реалізацію 

певного інтересу людини. Процеси життєдіяльності і діяльності по 

відношенню до людей і організацій мають властивості, найважливішими з 

яких є небезпека і безпеку. 

Життєдіяльність людини протікає в світі небезпек, що створюють 

загрозу для його життя і здоров'я, при цьому деякі небезпеки безпосередньо 

негативно впливають на життєдіяльність людей. Інші небезпеки є такими для 

об'єктів техносфери і природного середовища, а на життєдіяльність людей 
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впливають опосередковано через погіршення якості життя. Оскільки спектр 

інтересів людини постійно розширюється, відповідно, в межах сфери 

задоволення потреб виникають все нові і нові джерела небезпеки для його 

життєдіяльності. 

Протилежним небезпеки поняттям є безпека. Це безпека людини як 

об'єкта впливу негативних факторів навколишнього середовища (наприклад, 

відпочивальник на березі річки, в яку зроблене скидання відходів). Інший 

аспект безпеки людини - як суб'єкта негативних наслідків, здатних завдати 

шкоди іншим людям (наприклад, водій бензовоза, який допустив його 

зіткнення з іншим автомобілем, що призвело в результаті до загибелі людей і 

забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами). Третій аспект - 

це безпека людини по відношенню до внутрішнього середовищі організму 

(це може бути елементарна гігієна кожного члена колективу, що працює на 

небезпечному виробництві). Четвертий аспект - безпека людини як фізичного 

тіла (наприклад, жорсткі правила одягання спецодягу та засобів захисту 

органів дихання перед входом в небезпечну зону). 

Отримуємо наступне: з одного боку, ризик - це можливість настання 

небезпечної події, що порушує життєдіяльність людини, а з іншого боку, 

надзвичайна ситуація - це подія, що порушує повсякденну життєдіяльність 

людини. Отже, в нашій ситуації з позицій загальної теорії управління і теорії 

ризику можна допустити, що об'єкти ризику одночасно є і об'єктами 

управління надзвичайною ситуацією, тоді рівень ризику можна 

використовувати для оцінки управління НС на кожному етапі її розвитку. 

Слід зауважити, що в залежності від можливості формалізації завдання 

і наявної вихідної інформації можуть бути використані кількісні показники 

ризику (наприклад, ймовірність настання катастрофічної події) або якісні, 

коли відсутня можливість кількісних оцінок, при цьому говорять, що рівень 

ризику знижується або збільшується. 

Виходячи із загальних закономірностей протікання НС, як просторово 

тимчасового процесу, описаних раніше (розділ 2), і методик управління 
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надзвичайною ситуацією в інших областях [174-178], розроблена і 

узагальнена структурно-логічна модель управління НС. 

Один з варіантів цієї моделі, де об'єктом управління є атомна 

електростанція (АЕС), який використовується як прототип, представлений на 

рис. 3.1 [179]. Ця модель складається з шести структурних блоків, яким 

відповідають конкретні фази процесу управління. Перший блок - блок 

моніторингу ситуації на об'єкті управління і навколо нього, який реалізується 

комплексом режимних заходів, який включає: 

- контроль пропускного режиму під час проходу на об'єкт і виходу з 

нього співробітників, контрагентів, керівників та інших відвідувачів; 

- перевірку порядку в'їзду на об'єкт і виїзду з нього транспортних 

засобів, порядку доставки та вивезення вантажів; 

- спостереження за периметром об'єкта та прилеглої до нього санітарної 

зони; 

- кадровий контроль за співробітниками при прийомі їх на роботу, 

просуванні по службі, а також періодична перевірка, пов'язана з 

оформленням спеціальних допусків; 

- оперативну роботу в містах-супутниках об'єкта управління, вивчення 

публікацій, телерепортажів, інтернет-інформації, пов'язаної з об'єктом 

управління, отримання конфіденційних відомостей від вищих державних 

структур (Служби Безпеки, МВС тощо). 

Кожному виду режимного заходу відповідає цілком певна 

організаційно-технічна структура, яка позначається елементом N системи 

моніторингу. 

Перший блок системи управління призначений для постійного збору 

інформації про повсякденні фактори, які супроводжують функціонування 

об'єкта управління. Постійна систематизація яких дозволяє виявляти 

формування негативних факторів або виявляти ознаки їх можливої появи. 

Другий блок - це блок виявлення ризику виникнення НС, який 

здійснюється шляхом скрупульозної систематизації даних про стан об'єкта 
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управління, що надходять від усіх можливих, навіть випадкових, джерел 

інформації. 
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Рис. 3.1. Структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією  на АЕС. 
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Ознаками появи ризику виникнення НС можуть бути різні факти з 

повсякденних подій, виявлення яких залежить від професіоналізму 

відповідних посадових виконавців. Наприклад, нещасний випадок з 

начальником варти позавідомчої охорони сприяє кар'єрному росту його 

підлеглого, кандидатура якого з кадрових міркувань раніше на висування не 

розглядалася, однак в екстреній ситуації має всі шанси. Або інший приклад, 

падіння дерева в лісосмузі, яка входить до санітарної зони об'єкта, вимагає 

огляду цього місця нарядом. Повторне падіння іншого дерева має вимагати 

детального розбору і осмислення, які характеристики системи фізичного 

захисту об'єкта при цьому розкриваються. Виявлення зрубів на стовбурі буде 

свідчити про те, що його падіння було викликано умисними діями. 

Третій етап структурно-логічної моделі управління - це аналіз ризику, 

який в кінцевому підсумку зводиться до прогнозу і моделюванню можливих 

сценаріїв розвитку НС. Наприклад, в вище описаному випадку падіння дерев, 

яке відбувалося в результаті вирубки (планової, затверджений лісгоспом, або 

несанкціонованої) сталася перевірка робочого часу наряду, який оглядав 

місце падіння. Тут можливі наступні варіанти розвитку подій. Перший - 

створюється напружена обстановка у периметра, керівництво нервує і 

затримує вивезення радіоактивних відходів, або навпаки, відкладає своєчасну 

доставку ядерного палива. Другий варіант - відволікається увага служби 

фізичного захисту діями на кордоні санітарної зони, а в цей час відбувається 

інцидент на транспортному пропускному пункті, і зловмисники таємно 

проникають на об'єкт. Третій - падіння дерева використовується як орієнтир 

для стрільби з гранатометів по периметру з метою порушення його цілісності 

і прориву виконавців теракту на об'єкт. 

Наведені приклади показують, що аналіз можливого розвитку ситуації 

покликаний визначити ряд можливих сценаріїв, серед яких вибирається 

найкращий (перший) і найгірший (третій). Між отриманими крайніми 

варіантами можливо найрізноманітніше розвиток подій, як правило, 

моделюються ще не менше 2-3 проміжних сценаріїв, при цьому враховується 



80 
 

пора року (зима, літо тощо), Гідрометеоумови (опади, вітер тощо), час доби 

та інші фактори. Така робота проводиться зазвичай задовго до фактичного 

виникнення НС. Наявність в банку даних опрацьованих, заздалегідь 

обдуманих сценаріїв, полегшує функціонування наступного блоку 

структурно-логічної схеми управління НС. 

Четвертий блок - це блок підготовки варіантів управлінських рішень, 

які розробляються виходячи з наявних сил і засобів, а також з урахуванням 

фактичної обстановки. Іноді розвиток форс-мажорних обставин такий, що 

неможливо вплинути на її результат (третій з вищеописаних сценаріїв). Для 

таких випадків повинні передбачатися варіанти профілактичних рішень, 

спрямовані на виключення подібних сценаріїв розвитку події. Наприклад, 

профілактичний огляд підходів до санітарної зони, конкретизація 

оперативної роботи на виявлення негативно налаштованих осіб тощо. 

Завчасно перейти на посилений варіант охорони об'єкта і залучити додаткові 

сили та засоби від взаємодіючих підрозділів. 

П'ятий блок структурно-логічної моделі управління - блок прийняття 

керуючого рішення і доведення його виконавцям - є ключовим етапом 

управління НС. Необхідно відзначити, що управлінські рішення можуть 

доводитися не тільки усно за допомогою зв'язку, а й письмово у вигляді 

наказів, інструкцій, правил, настанов, а також у вигляді оперативних та 

інших планів. 

Шостий блок - це блок впливу на ситуацію, яка здійснюють призначені 

виконавці, в результаті чого вони замикають контур управління, чим 

забезпечується безперервність всього процесу. 

Таким чином, узагальнена структурно-логічна модель управління 

надзвичайною ситуацією складається з шести блоків, а саме: моніторинг 

ситуації (збір повсякденних чинників), виявлення ризику (виявлення 

екстремального фактора), аналіз ризику (прогноз і моделювання НС), 

підготовка варіантів управлінських рішень, прийняття рішення і доведення 

його виконавцям, вплив на ситуацію, який через структуру виконавців 
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впливає на об'єкт управління і замикає контур управління, забезпечуючи 

безперервний процес управління в інтересах недопущення катастрофічних 

подій. 

 

3.3. Структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними та 

метеорологічними явищами в окремому регіоні гірської місцевості 

 

Раніше зазначалося, що надзвичайні ситуації це об'єктивні (існують 

незалежно від ставлення до них) просторово-тимчасові процеси, кожен з 

яких умовно розділяється на п'ять етапів, а саме: повсякденного накопичення 

негативних чинників; екстремального розвитку негативного фактора; 

катастрофічної події; ліквідація наслідків цієї події і їх віддалених наслідків. 

Вони відбуваються повсюдно. Вид кожної надзвичайної ситуації прив'язаний 

до певного катастрофічного події, яка може статися, відбувається або вже 

відбулася. 

Надзвичайні ситуації природного характеру, викликані гідрологічними 

і метеорологічними явищами, в гірській місцевості мають п'ять характерних 

рис. Це невідворотність і раптовість настання катастрофічної події, яка може 

охоплювати протяжну територію, супроводжуватися великими 

руйнуваннями і зміною рельєфу місцевості. 

Головна мета управління надзвичайною ситуацією - це недопущення 

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

Завдання процесу управління формулюються по етапах надзвичайної 

ситуації. У той же час, особливості управління надзвичайною ситуацією в 

окремому регіоні гірській місцевості включають детальне вивчення району та 

моніторинг інформації яка надходить від місцевого населення, гео 

інформаційне моделювання катастроф і завчасну підготовку планів дій, 

постійне тренування рятувальників та підготовку до використання нових 

рятувальних засобів – вертольотів [180]. 
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Як випливає з теорії управління, суб'єктом управління є керівник 

рятувального загону, у зоні відповідальності якого знаходиться розглядає 

мий окремий регіон гірській місцевості, а також глава адміністрації цього 

району. Відповідно, об'єктом управління буде адміністративна територія 

окремого регіону гірської місцевості з усіма вхідними атрибутами (поверхня 

Землі та її надра, природна та сільськогосподарська рослинність, будинки, 

будівлі, інженерні споруди, незалежно від їх приналежності, постійне 

населення та люди які тимчасово прибувають на цій території, домашні і дикі 

тварини та птахи). Оскільки катастрофічні події при надзвичайних ситуаціях 

природного характеру, викликані гідрологічними і метеорологічними 

явищами, в гірській місцевості мають властивість невідворотності, то в 

структурно-логічної моделі управління будуть присутні два контури 

управління. Перший повсякденний (розглянутий у параграфі 3.2), а другий - 

екстремальний. 

У перший контур управління входять традиційні шість блоків. Це 

моніторинг ситуації (збір повсякденних чинників), виявлення ризику 

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

НС), підготовка варіантів управлінських рішень, прийняття рішення і 

доведення його виконавцям, вплив на ситуацію. 

Як зазначалося раніше, для різних варіантів розвитку катастрофічних 

подій заздалегідь розробляються плани використання рятувальних сил та 

засобів, підготовка місць евакуації людей і матеріальних цінностей, а 

рятувальники в повсякденних умовах вже відпрацювали дії по цим заходам. 

Коли під час аналізу ризику встановлюється факт невідворотності 

катастрофічної події, включається другий, екстремальний контур. Його схема 

представлена на рис. 3.2. 

Цей контур складається з п'яти структурних блоків. 

Перший блок - це блок встановлення факту невідворотності. 

Другий блок - це блок оповіщення населення. 
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Рис. 3.2. Удосконалена структурно-логічна модель управління 

надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана 

гідрологічними та метеорологічними явищами в окремому регіоні гірської 

місцевості. 

 

Третій блок - це блок прийняття рішення щодо введення в дію одного з 

варіантів використання рятувальних сил та засобів. 

Четвертий блок - це блок розгортання сил і засобів порятунку і 

евакуації. 
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П'ятий блок - це блок використання нових засобів порятунку – 

пошуково-рятувальних вертольотів. 

Далі, через структуру виконавців відбувається вплив на об'єкт 

управління. Контур управління замикається, забезпечуючи безперервний 

процес управління в інтересах мінімізації наслідків надзвичайної ситуації. 

Таким чином, структурно - логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією природного характеру, яка викликана гідрологічними і 

метеорологічними явищами в окремому регіону гірській місцевості, 

складається з двох контурів управління повсякденного (традиційного) і 

екстремального контуру, який функціонує при загрозі настання 

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

факту невідворотності, оповіщення населення, прийняття рішення щодо 

введення в дію одного з варіантів використання рятувальних сил та засобів, 

розгортання сил і засобів порятунку та евакуація, використання нових засобів 

порятунку – пошуково-рятувальних вертольотів. 

 

Висновки за третім розділом  

 

1. Між процесом управління надзвичайною ситуацією і процесом 

управління ризиками настання катастрофічної події можна поставити знак 

рівності. Управління цим процесом (суб'єкти управління) покликані 

здійснювати керівники підприємств та адміністративних території, 

компетентні територіальні органи та державні служби. 

2. Узагальнена структурно-логічна модель управління надзвичайною 

ситуацією складається з шести блоків, а саме: моніторинг ситуації (збір 

повсякденних чинників), виявлення ризику (виявлення екстремального 

фактора), аналіз ризику (прогноз і моделювання НС), підготовка варіантів 

управлінських рішень, прийняття рішення і доведення його виконавцям, 

вплив на ситуацію, який через структуру виконавців впливає на об'єкт 
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управління і замикає контур управління, забезпечуючи безперервний процес 

управління в інтересах недопущення катастрофічних подій. 

3. Структурно - логічна модель управління надзвичайною ситуацією 

природного характеру, яка викликана гідрологічними і метеорологічними 

явищами в окремому регіону гірській місцевості, складається з двох контурів 

управління повсякденного (традиційного) і екстремального контуру, який 

функціонує при загрозі настання катастрофічної події. Він складається з п'яти 

блоків, а саме: встановлення факту невідворотності, оповіщення населення, 

прийняття рішення щодо введення в дію одного з варіантів використання 

рятувальних сил та засобів, розгортання сил і засобів порятунку та евакуація, 

використання нових засобів порятунку – пошуково-рятувальних вертольотів. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В ОКРЕМОМУ РЕГІОНІ 

ГІРСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

 

 

Вирішувати четверте завдання наукового дослідження з розробки 

функціональної математичної моделі забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості будемо наступним чином. По-перше, розглянемо основні підходи 

до рішення математичної задачі та сформуємо умови її рішення. По-друге, 

визначимо початкові та граничні умови рішення математичної задачі. Після 

чого дамо опис формального рішення задачі, яке є шуканою математичною 

моделлю. 

 

 

4.1. Основні підходи до рішення математичної задачі та 

формування умов її рішення 

 

У процесі пізнання оточуючої нас дійсності та рішення прикладних 

задач з її перетворення використовуються різні моделі. У загальному випадку 

– це абстрактна уява дійсності в одному з доступних виглядів, як-то 

фізичному, математичному, графічному тощо. Математична модель – 

наближений опис об’єкту моделювання за допомоги математичної 

символіки.  Це один з варіантів представлення дійсності, наступне 

дослідження якого дозволяє отримати нову інформацію. 
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Модель – це прототип системи, яку ми вивчаємо. Кількість параметрів, 

які характеризують функціонування не тільки реальної системи, але і її 

моделі дуже велике. Для спрощення процесу дослідження реальних систем 

виділяють чотири рівні моделей, котрі вирізняються кількістю та ступенем 

важливості параметрів, які вони враховують. Це – функціональна, 

принципіальна, структурна та параметрична моделі. 

Функціональна модель призначена для вивчення особливостей 

поведінки системи і її призначення визначення взаємозв’язків внутрішніх 

(ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) елементів. Іншими словами 

функціональна математична модель – це опис реального процесу роботи 

системи математичними символами в залежності від внутрішнього стану 

системи та оточуючих її зовнішніх факторів. 

Процес який досліджується – забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості. Строго говорячи, забезпечення будь-якого управлінського 

процесу (а саме таким є процес ліквідації НС) потребує цілого ряду 

специфічних процесів забезпечення. 

1. Методологічне забезпечення. (Воно складається з обґрунтування 

необхідності проведення процесу прийняття рішення, формування його 

цілей, завдань та змісту, розробки теоретичних положень, розробки 

принципів та умов проведення). 

2. Технічне та технологічне забезпечення. (Це – комплекс технічних та 

технологічних засобів, які призначені для роботи системи, а також 

відповідають документації на ці засоби та технологічні процеси). 

3. Матеріальне забезпечення. (Фінансові та інші необхідні ресурси). 

4. Кадрове забезпечення. (Воно обумовлює спеціальну підготовку 

кадрів для участі в розробці рішень та залучення фахівців інших профілів для 

забезпечення комплексності, а також проведення інструктивних та 

роз’яснювальних занять з учасниками). 

5. Інформаційне забезпечення. 
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6. Організаційне забезпечення. 

7. Правове забезпечення. 

Останнім часом все частіше замість терміну забезпечення 

використовують термін логістика. Логістика – управління матеріальними, 

інформаційними та людськими потоками з метою їх оптимізації (мінімізації 

затрат). Він є, на жаль, більш вузьким, але застосовується все частіше. Більш 

того з’явився новий термін – гуманітарна логістика. 

Гуманітарна логістика є частиною загальної логістики, котра 

спеціалізується на організації доставки та складуванні витратних матеріалів 

під час стихійних лих або складних надзвичайних ситуацій. Гуманітарна 

логістика є одним з найбільш важливих інструментів в операціях з ліквідації 

наслідків стихійних лих. Вона визначає тип та кількість ресурсів, способів 

закупівлі та збереження витратних матеріалів, інструменти відстеження та 

засоби транспортування, спеціалізацію команд, які приймають участь в 

операціях, план взаємодії між окремими командами [181]. 

Математична задача, яку необхідно вирішити, формулюються як 

розробка функціональної математичної моделі забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості. Оскільки рішення задачі відбувається в умовах дефіциту 

(часу, сил та засобів), відповідне подолання цього дефіциту пропонується за 

допомогою використання нових засобів рятування – вертольотів. Тому 

першою умовою рішення задачі є врахування технічних можливостей 

відповідних нових рятувальних засобів [182].  

Процес забезпечення включає в себе гуманітарну логістику. Відповідно 

другою умовою рішення задачі є формалізація системи гуманітарної 

логістики при застосуванні останньої до умов окремого регіону гірської 

місцевості. 

Третьою умовою рішення задачі є обмеження, які обумовлені 

технічними характеристиками нових рятувальних засобів – вертольотів. 
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Таким чином, рішення математичної задачі визначається трьома 

умовами. Це врахування можливостей нових рятувальних засобів – 

вертольотів, формалізація системи гуманітарної логістики при застосуванні 

останньої до умов окремого регіону гірської місцевості, визначення 

обмежень, які обумовлені технічними характеристиками вертольотів.  

 

4.2. Визначення початкових та граничних умов рішення 

математичної задачі 

 

Визначення початкових та граничних умов рішення задачі будемо 

здійснювати наступним чином. По-перше, дамо характеристику пошуково-

рятувальним вертольотам. По-друге, виконаємо формалізацію системи 

гуманітарної логістики при застосуванні апарату останньої к окремому 

регіону гірської місцевості. Після чого визначимо граничні умови рішення 

задачі. 

 

4.2.1. Характеристики пошуково-рятувальних вертольотів. Перша 

авіаційна структура у складі МНС України була створена 19 січня 1998 р., 

коли було сформовано Головний центр координації авіаційних робіт з 

пошуку і рятування.  

22 лютого 1999 року у м. Ніжин створюється Спеціальний авіаційний 

загін – для сприяння в ліквідації наслідків аварій та катастроф, подій 

природного та техногенного характеру, своєчасного забезпечення органів 

державної влади систематичною і оперативною інформацією для прийняття 

відповідних рішень на території України, а також за її межами. 

8 вересня 2004 року на базі Головного центру координації авіаційних 

робіт з пошуку і рятування було створено Державну авіаційну пошуково-

рятувальну службу. За 16 років у складі ДСНС України авіація довела свою 

спроможність високопрофесійно виконувати завдання з ліквідації наслідків 

НС природного та техногенного характеру [183] 
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Основу парку вертольотів ДСНС України на даний час складають 

гелікоптери Мі-8 (рис. 4.1). Ці транспортні засоби призначені для 

перевезення до 28 осіб. Передбачена можливість різних варіантів 

використання – медичний, аварійно-рятувальний, патрульний. Базовий 

варіант дозволяє виконувати покладені на нього обов'язки вдень і вночі в 

простих і складних метеорологічних умовах, з аеродромів і непідготовлених 

майданчиків. У медичному варіанті вертольоти Мі-8 можуть 

використовуватися як  санітарні та перевозити 3-6 поранених або 15 сидячих 

пацієнтів на відстань до 725 км. Крім того, передбачена установка 

реанімаційного устаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Зовнішній вигляд вертольоту Мі-8. 

 

Вертольоти Мі-8 використовуються як пожежні або транспортні для 

перевезення вантажів у вантажній кабіні і на зовнішній підвісці загальною 

масою до 3000 кг.  

На цей час в Україні експлуатується до 70 вертольотів Мі-8 та 

модифікацій базової моделі.   

За останні роки парк гелікоптерів на службі у ДСНС України значно 

розширився. У грудні 2018 р. в рамках Єдиної системи авіаційної безпеки та 
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цивільного захисту МВС України, в нашу державу прибули перші два 

вертольоти Airbus Н-225 Super Puma (рис. 4.2) виробництва Франції [184].  

Велика надійність даної моделі вертольота і радіус дії  більше ніж 1000 

км дають можливість забезпечувати рятувальні роботи в гірській місцевості. 

 
 

Рис. 4.2. Зовнішній вигляд вертольоту Airbus Н-225 Super Puma. 

 

Загалом до кінця 2021 року за підписаним із французькою стороною 

контрактом ДСНС України має одержати 55 відповідних транспортних 

засобів. 

Ще одним транспортним засобом, який закуповується в країнах 

Європейського Союзу для потреб Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, є вертоліт  Eurocopter EC145 (рис. 4.3).  

Eurocopter EC 145 – це багатоцільовий вертоліт, створений франко-

німецьким концерном «Eurocopter» [185]. Ця модель є однією з найбільш 

популярних в середньому класі.  

Eurocopter EC 145 випускається в різних версіях з комплектаціями, 

орієнтованими на виконання широкого спектру завдань, у тому числі для 

виконання медичних і рятувальних операцій.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC145
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Рис. 4.3. Зовнішній вигляд вертольоту Eurocopter EC 145. 

 

Основні технічні характеристики багатоцільових вертольотів, що є у 

розпорядженні ДСНС України, наведені в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1.  

Основні технічні характеристики вертольотів, які знаходяться на 

озброєнні ДСНС України 

Опис характеристики Мі-8  
Аirbus Н-225  

Super Puma 

Eurocopter 

EC 145 

Рік побудови 1965 2000 1982 

Екіпаж 3 особи 2 пілоти 1 - 2 пілоти 

Пасажиромісткість 28 осіб до 24 осіб до 9 осіб 

Довжина, м 25,31 19,5 13,03 

Висота, м 5,54 4,97  3,96  

Діаметр несучого 

гвинта, м 
21,3 16,2 11,0 

Маса порожнього, кг 7000 5456  1792  

Корисне 

навантаження, кг 
3000 3555 1793 

Максимальна злітна 

маса, кг: 
12 000 11 200 5585 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
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закінчення табл. 4.1. 

Крейсерська 

швидкість, км/год 
230 296 246 

Максимальна 

швидкість, км/год 
250 315 278 

Максимальна  

висота, м 
4200 5530 5485 

Максимальна 

дальність, км 
425 1450 505  

Витрати палива, т/год 0,72 0.64 0,244 

 

 

4.2.2. Формалізація системи гуманітарної логістики у разі 

застосування останньої у окремому регіоні гірської місцевості (початкові 

умови рішення задачі). При формуванні управлінського рішення керівника 

ліквідації НС, відповідального за успішне виконання ними завдань із 

ліквідації наслідків НС стосовно характеристик системи гуманітарної 

логістики необхідно зважати на ієрархію управління [186] та необхідність 

інтеграції різних структур різної підпорядкованості, які приймають участь у 

процесі ліквідації наслідків катастрофічної події. При формалізації цього 

процесу будемо використовувати терміни теорії масового обслуговування, 

теорії множин, теорії графів та положення нечіткої логіки. 

При цьому реалізація нечіткої моделі оцінки ефективності процесу 

ліквідації наслідків гідрологічної НС природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості визначає структуру моделі чіткої моделі 

оптимізації процесу ліквідації зазначеної НС та уможливлює подальшу 

параметричну ідентифікацію та реалізацію за рахунок оптимального 

розподілу обмежених ресурсів та визначення оптимального навантаження й 

маршрутизації парку вертольотів (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Середовище формування управлінського рішення щодо 

характеристик системи гуманітарної логістики 

 

Розглянемо систему гуманітарної логістики, яка забезпечує 

транспортування вантажів в зону затоплення та евакуацію постраждалих із 

використанням вертольотів, як цілеспрямовану систему Λ . Ця система є 

об’єктом управління територіального підрозділу ДСНС України та містить 

множину різнорідних елементів М, на якій реалізовано множину зв’язків R, 

що упорядковують елементи в структуру вигляду 

 

,PR)(MΛ      (4.1) 

 

де P – множина властивостей структури R)(M  , що дають змогу досягти 

Детермінована оптимізаційна динамічна модель процесу ліквідації 

наслідків НС природного характеру із застосуванням вертольотів 

Нечітка модель оцінки ефективності процесу 

ліквідації НС природного характеру із 

застосуванням вертольотів 

Задача 

маршрутизації 

рейсів з 

евакуації 

Задача 

оптимального 

завантаження 

Задача 

маршрутизації 

вантажних 

рейсів 
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заданої цілі [187]. 

В системі, що розглядається, множина елементів M містить: 

1) підмножину сховищ (місць зберігання вантажів) С={C1, C2,…, CL};  

2) підмножину ={1, …, Н} місць доставки вантажів (та предметів 

першої необхідності), а також перебування постраждалих від НС;  

3) підмножину E={E1, E2,…, EU} місць евакуації;  

4) підмножину F={F1, F2,…,FY} місць заправки авіаційним пальним; 

5) підмножину V транспортних засобів (вертольотів). 

Локації сховищ С={C1, C2,…, CL}, місць доставки вантажів та 

предметів першої необхідності, а також перебування постраждалих від 

надзвичайної ситуації ={1, …, Н}, місць евакуації E={E1, E2,…, EU}, де 

U – відповідна множина індексів, місць заправки F={F1, F2,…,FY} подаються 

у вигляді геометричних об’єктів (точок, багатокутників). 

В даному дослідженні розглядається просторово-розподілена НС 

природного характеру в окремому регіоні гірської місцевості. Тому у 

загальному випадку множина С={C1, C2,…, CL} може мати більш ніж один 

елемент, локації сховищ С={C1, C2,…, CL} гуманітарних вантажів та місць 

евакуації E={E1, E2,…, EU} можуть відрізнятися. 

Для спрощення викладу матеріалу покладемо, що множина С містить 

один елемент: L=1 (рис. 4.5) та у подальшому включимо цей елемент до 

множини Е за номером 0. 

Для подальшої побудови використовуватимемо відстані dhj (dhg) між 

елементами множин ={h}, h=1,2,…, U, E={Ej}, j=0,1,…, U, F={Fg}, 

g=1,2,…,Y.  

Координати об’єктів h, Ej, Fg вилучаються з середовища Google Maps 

у вигляді географічних координат (0, 0), (h(j,g), h(j,g)), де  – це широта,  – 

довгота об’єкту.  

Перехід від географічної системи координат до прямокутної системи 

координат здійснюється із застосуванням зональної системи прямокутних 
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координат Гауса, де зона – це фрагмент поверхні Землі, обмежений 

меридіанами через 6° довготи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Елементи системи гуманітарної логістики. 

 

Графічна інтерпретація переходу до прямокутної системи координат 

зображена на рис. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Наближене визначення координат в прямокутній системі.  
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Наближене визначення координат та відстані між об’єктами у 

прямокутній системі координат є таким: 

 

cos dab = sin a sin b + cos a cos b cos(a – b); 

cos (xab) = sin(a + b);   

cos (yab) = sin
2
 a + cos

2
 cos(a – b).  

 

Як визначено раніше, в якості множини транспортних засобів 

 

)V,...,V,V ,...,V,V...., ,(VV
321 3N312N121N11    (4.2) 

розглядаються вертольоти Мі-8, Airbus Н-225 Super Puma, Eurocopter EC145. 

В залежності від місця реалізації НС природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості, її рівня, пори року та інших характеристик 

кількість та сутність елементів множин М, R, P можуть змінюватися. 

Виконаємо побудову детермінованої динамічної моделі задачі процесу 

ліквідації наслідків НС природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості із застосуванням трьох типів багатоцільових вертольотів. 

Припущення 1.  

Cховище С (координати розміщення (0, 0)) містить упорядковану 

множину )S, ... ,S ,(SS N21  вантажів, медикаментів, тощо, які потрібно 

доставити у зону гідрологічної НС. 

Кожен з типів вантажів визначається параметрами: 

 

N, , ... 1,n ),, w,(qS nnnn      (4.3) 

 

де nq  – доступна кількість вантажу n-го типу, nw  – вага одиниці вантажу n-

го типу, n  – об’єм одиниці вантажу n-го типу. 

Горизонтом планування [1,T] будемо називати інтервал часу, на якому 

планується виконання операцій з ліквідації НС природного характеру в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_EC145
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окремому регіоні гірської місцевості. 

Потреба у вантажах та предметах першої необхідності в локаціях h 

визначається льотним завданням: 

 

,K,...,1k),q,,t,t,h,n(D S
S
k

S
k

S
kmax

S
kmin

S
k

S
k

         (4.4) 

 

де k – номер замовлення, N,...,1n 
 

– тип вантажу, H,...,1hS
k
 – номер 

локації h доставки вантажів, узгоджений із конкретною потребою 

k, ]t...t[ kmaxkmin  – період виконання доставки, k – пріоритетність доставки, 

S
k

q  – кількість одиниць вантажу типу 
S
k

i . 

Зазаначимо, обсяг S
kq  замовлення S

k
D  визначається як добуток  

 

TIPsdnq S
hn

S
k

 ,     (4.5) 

 

де nsdn  – середньодобова норма продукту n на одну особу в залежності від 

пори року, S
hIP  – кількість населення в локації h.  

Отже, в разі необхідності використання наявних ресурсів системи 

гуманітарної логістики, великі обсяги замовлень S
k

D  можуть бути розбиті на 

кілька замовлень за часом [188]. 

Аналогічним чином дамо опис процесу евакуації постраждалих із зони 

НС природного характеру в окремому регіоні гірської місцевості. 

Множина G постраждалих в локаціях h, h = 1, 2, …, H, які 

потребують евакуації, визначається наступним чином:  

 

G = G1  G2,      (4.6) 

 

де G1 – множина постраждалих, що потребує невідкладної медичної 
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допомоги (тип 
G
k

i =1), G2 – умовно здорові люди, що залишились в місцях, 

непридатних до довготривалого перебування (тип 
G
k

i =2). 

Відповідно, потреба в евакуації визначається льотним завданням:  

 

,K,...,1k),q,,t,t,h,i(G G
G
k

G
k

G
kmax

G
kmin

G
k

G
k

G
k          (4.7) 

 

де k – номер замовлення, 
G
k

h  – номер локації h евакуації, узгоджений із 

конкретною потребою k, ]t,t[ G
kmax

G
kmin  – період виконання доставки, 

G
k

  – 

пріоритетність доставки, 
G
k

q  – кількість осіб до евакуації типу 
G
k

i . 

Плани польотних завдань (4.4) та (4.7) утворюють множину зв’язків R в 

описі (4.1). 

Отже, задача планування роботи системи гуманітарної логістики на 

період [1,Т] включає виконання K замовлень щодо потреби у вантажах і 

предметах першої необхідності та евакуації із зони НС природного характеру 

в окремому регіоні гірської місцевості. 

Вважатимемо час завантаження та розвантаження вертольоту 

достатньо малим і умовно постійним та надалі ці часові витрати не 

враховуватимемо окремо.  

Проведемо формалізацію характеристик елементів трьох типів 

множини V  (4.2) у вигляді плану польотного завдання: 

 

,N1,...,j),VF,VC,VD,VP,VV,(VWV
jjjjjjj 
   =1,…3,   (4.8) 

 

де 

j

VW  – вантажопідйомність транспортного засобу, 

j

VV  – максимальний 

об’єм вантажу, 

j

VP  – максимальна пасажиромісткість транспортного засобу 

(з урахуванням медперсоналу), 

j

VD  – максимальний добовий проліт 

транспортного засобу, 

j

VC   вартість використання транспортного засобу 
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j

V  за період [1, Т], 
j

VF  – витрати авіаційного палива транспортним засобом 


j

V  на одиницю часу застосування. 

Припущення 2. 

Вважатимемо множину V упорядкованою за зростанням значення 

вантажопідйомності jVW  (пасажиромісткості jVP ) транспортного засобу, j = 

1, …, N,   = 1, 2, 3. 

Вважатимемо, що авіаційного палива вистачить для здійснення будь-

якого перельоту від однієї локації – місця заправки – до іншої: Fi, Fj  {F1, 

F2,…,FY}, а вертольоти виділяються на весь період горизонту планування, 

тобто використання однієї одиниці парку вертольотів на один день означає її 

застосовність на весь період [1, Т] [189].  

Транспортні перевезення здійснюються згідно планом польотних 

завдань за найкоротшим маршрутом, який є графом ),(   з множиною 

вершин   та множиною ребер  .  

Відмітимо, що граф ),(   не є повним в класичному сенсі. 

Вершинам графа відповідають склад С та локації ={1, …, Н}, а ребрам 

uge – ділянки повітряних шляхів, які їх з’єднують (рис. 4.7)  

Ваги ug  ребер ug  графу ),(  обчислюються таким чином: 

 

,)yy()xx( 2
ug

2
ugug   .gu,H,...,0g,u   (4.9) 

 

Транспортний засіб (вертоліт) може здійснювати декілька рейсів 

протягом одного дня.  

Рейсом l транспортного засобу jV  будемо називати цикл на графі 

),(   вигляду 

 

).C,...F,...,E,...,,...,C(l yuh      (4.10) 
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Рис. 4.7. Граф ),(   за  планом польотних завдань  

 

Рейс є припустимим, якщо загальна вага вантажу, що перевозиться, не 

перевищує вантажопідйомність jVW  та пасажиромісткість VOj. При цьому 

вважатимемо, що кожен рейс містить тільки одно відвідування Eu щодо 

евакуації потерпілих. 

Маршрутом jt  назвемо сукупність рейсів транспортного засобу jV , які 

виконуються протягом одного дня t.  

Визначимо маршрут jt  як припустимий, якщо цей маршрут 

складається з припустимих рейсів, та їх сумарна протяжність не перевищує 

максимального допустимого добового нальоту jWD  транспортного засобу jV . 

Відповідно начальними умовами рішення задачі із забезпечення 

процесу ліквідації наслідків НС природного характеру в окремому регіоні  

гірської місцевості на період [1,Т] є сукупність умов, які забезпечують 

виконання замовлень на доставку гуманітарної допомоги та евакуації 

постраждалих. 
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4.2.3. Граничні умови рішення задачі. Система обмежень задачі 

оптимізації процесу ліквідації наслідків НС природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості складається з наступних нерівностей. 

1) Обмеження на навантаження вертольотів.  

Пасажиромісткість jVP  та вантажопідйомність jVW  кожного 

транспортного засобу є обмеженими. Зважаючи на геометричне подання 

ресурсних параметрів операцій з ліквідації НС природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості (рис. 4.7), відповідні обмеження на 

навантаження вертольотів задаються виразами: 
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 (4.11) 

 

де 0QQ S
0

G
0

 , 



i

1j
jj

G
i

VPQ , 



i

1j
jj

S
i

VWQ .  

 

2) Обмеження на час виконання польотного завдання.  

Інтервал часу початку виконання кожного польотного завдання 

обмежений та визначається наступним виразом: 

 











.K,...,1k,1dtt

tt

kkmaxk

kmink




   (4.12) 

3) Обмеження на використання вертольотів. 

Жодну пара польотних завдань не може одночасно виконувати один і 

той же транспортний засіб: 
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}.G,S{,K,...,1m,k,dtt

dtt

mmk

kkm






     (4.13) 

.              












}G,S{,K,...,1m,k,qrr

qrr

mmk

kkm






    (4.14) 

 

Обмеження (4.13), (4.14) є структурними обмеженями. Це означає, що 

для виконання обмежень (4.13), (4.14) достатньо виконання хоча б одного з 

обмежень структури. 

4) Обмеження на час польоту вертольоту.  

Максимальна довжина маршруту, яка визначається максимальним 

часом польоту транспортного засобу обмеженна та визначається наступним 

виразом: 

 

,,...,1,
1 0 0

TtVDxs j

n

H

u

H

g

n

ugugnt 


  

  .J,...,1j max    (4.15) 

 

 Обмеження на максимальну довжину маршруту певним чином 

корелює з обмеженням денного робочого часу екіпажів вертольотів.  

5) Обмеження на структуру графа плану польотного завдання. 

У кожному рейсі кількість ребер, що входить у вершину графа 

),(  , дорівнює кількості ребер, які виходять з неї: 

 

,H,...,0u,xx
H

0g

n
gu

H

0g

n
ug  



.,...,1n           (4.16) 

 

6) Обмеження на обов’язкове повернення до пункту базування. 

В кожний рейс завжди входить повернення до пункту базування: 
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.,...,1n,H,...,0u,1x
H

0g

n
og 



               (4.17) 

Крім того, загалом необхідно враховувати природні обмеження на 

вартість застосування вертольотів в системі гуманітарної логістики з 

урахуванням параметрів вертольотів: 

j

VC   вартість використання 

транспортного засобу 
j

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

VF  – 

витрати авіаційного палива транспортним засобом 

j

V  на одиницю часу 

застосування. Ці обмеження з урахуванням мають наступний вигляд: 

,VC
jj

J

1j

max


      (4.18) 
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J

1j
j

max







   


   

    (4.19)
 

 

де  – максимальний обсяг коштів, виділених з регіонального бюджету на 

ліквідацію наслідків певної НС природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості,  – максимальний запас авіа палива на сховищах 

регіону, 
j

SC  – крейсерська швидкість вертольота, км/год [189]. 

Таким чином, формалізація системи гуманітарної логістики у разі 

застосування її к окремому регіону гірської місцевості (початкові умови 

рішення задачі) являє собою сукупність умов, які забезпечують виконання 

замовлень на доставку вантажів до зони лиха та евакуацію постраждалих. 

Граничні умови рішення задачі визначаються максимальним навантаженням 

вертольотів, погодними умовами, часом польоту та протяжністю маршрутів, 

структурою графа плану польотних завдань та умовою обов’язково 

повернення вертольотів до пунктів базування.  
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4.3. Опис формального рішення задачі – функціональної 

математичної моделі забезпечення процесу ліквідації надзвичайної 

ситуації природного характеру в окремому регіоні гірської місцевості 

 

З урахуванням вище наведених початкових та граничних умов рішення 

задачі, а саме: розробці функціональної математичної моделі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості, введемо три припущення. 

Будемо вважати наступне. 

1. Кожна локація h  генерує одне або декілька замовлень 

,K,...,1k,D S
S
k

  вигляду (4.3). Замовлення містять вантажі різних типів. У 

разі розвитку НС природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості замовлення від локації h  можуть повторюватись. 

2. Час kt  початку виконання певного замовлення ,K,...,1k,D S
S
k

  

залежить від пріоритету замовлення і має виконуватись в інтервалі 

]1dt,t[ kkmaxkmin  .  

Якщо припущення 1 та 2 існують, то відповідно існує 

)1tdt( kminkkmax   варіанти виконання замовлення 
S
k

D  (рис. 4.8). 

 
 

Рис. 4.8. Приклади варіантів виконання замовлення 
S
k

D
 

 

3. Вважаємо, що місткість складу є задовільною для виконання 
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замовлень всіх локацій зони ліквідації НС природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості. 

Слід вважати, що припустимим є рішення, при якому кожний рейс 

засобу jV  виконує тільки одну операцію евакуації постраждалих, а доставка 

вантажів може бути мультиплікативною. При цьому доставка вантажів в 

одну локацію h у разі перевищення вантажопідйомності певного 

транспортного засобу jV  може виконуватися декількома транспортними 

засобами. Аналогічно, один вертоліт може здіснювати декілька польотів в 

день, виконуючи замовлення ,K,...,1k,D G
G
k

 .K,...,1k,D S
S
k

  

У цьому випадку верхню оцінку кількості транспортних засобів можна 

визначити як: 
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h
VV

q
round,

VW

wq
roundminJ , (4.20) 

 

де round – округлення вгору до найближчого цілого числа. 

 

Тоді нижня minJ  та верхня maxJ  оцінки кількості J необхідних 

транспортних засобів (вертольотів) різних типів дорівнюють:  

 

,
VD

2J

J
max

H

1h
h0h

min






   

(4.21) 

min

H

1h
h0h

max
VD

2J

J






 , 

де VDmax(min)=




VDmax(min)
3,2,1

. 
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Якщо Jmax  




3

1

N , то операція з ліквідації наслідків НС природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості може бути здійснена 

власними силами відповідного функціонального підрозділу ДСНС України. 

Введемо булеві змінні: 

 















max_t

j
j

J,...,1jінакше, ,0

 день одинвбхочауєтьсявикористовVякщо,1
  (4.22) 

 

де max_tJ – максимальна щоденна кількість вертольотів -го типу, =1, 2, 3, 

 

,,...,2,1n,
T,...,1tінакше, ,0

t день вуєтьсявикористовn  рейсякщо,1
nt 






   (4.23) 

 

де   – загальна кількість рейсів, 

 










.N,...,2,1n,gu;U,...,1,H,...,1g,uінакше, ,0

n йсер увходить  реброякщо,1
x

ugn
ug   (4.24) 

 

Розглянемо замовлення 
G
k

D , 
S
k

D  як прямокутники розмірів )g,d( G
k

G
k , 

)g,d( S
k

S
k  відповідно. При цьому параметр 

G
k

d  – час операції евакуації, 
G
k

g  – 

оцінка кількості осіб, що підлягають евакуації, 
S
k

d  – час доставки вантажів 

та повернення транспортного засобу на базу, 
S
k

g  – характеристика вантажу 

(вантажопідйомність або об’єм).  

Введемо також у розгляд простори ресурсів TOVP (TOVW) з 

прямокутною системою координат, в якій горизонтальна вісь OT відповідає 

горизонту планування [1, T], а вертикальна вісь OVP (OVW) відбиває 
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інформацію про кількість застосованих транспортних засобів – вертольотів 

(рис. 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                 б) 

 

Рис. 4.9. Розміщення замовлень на евакуацію у просторі ресурсів TOVP 

(де: а) геометричне подання замовлення 
G
k

D , б) розміщення замовлень у 

просторі TOVP). 

 

Не втрачаючи загальності (для спрощення подальших викладень) 

введемо на множині V вертольотів загальний порядок: 

 

)V,...,V ,...,V,V...., ,(VV
3212111 NNNNN1NN1  .  (4.25) 

 

Висота кожної горизонтальної смуги простору ресурсів відповідає 
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характеристиці пасажиромісткості jVP  (вантажопідйомності jVW  або 

максимального обсягу вантажу jVV ) транспортного засобу, що 

застосовується.  

Позначимо сформовану таким чином область розміщення через  P(W). 

Відповідно метричні характеристики (розміри) області розміщення  P(W) є 

змінними, залежать від кількості вертольотів, що використовуються. 

Розміщення замовлення }S,G{,D
k


 у просторі ресурсів (рис. 4.9 а), 

точніше, в області розміщення  P(W), задають параметри розміщення )r,t(
kk


 

– координати нижнього лівого кута прямокутника }S,G{,D
k


 у відповідній 

смузі ресурсів простору ТОQ. 

Зазаначимо, що ендогенні змінні 

k

r  оптимізаційної задачі є 

цілочисельними величинами, заданими у визначених діапазонах, тоді як 

часові параметри 

k

t  вважатимемо неперервними змінними. 

Цільовий функціонал F задачі забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості є векторним [186-190]: 

 

F ),x,( nt
n
ug   = (f1, f2),    (4.26) 

 

де функція  1f  має вигляд: 

 

   







3

1

J

j
j1

max

f .     (4.27) 

 

Вона визначає кількість задіяних у ліквідації наслідків НС природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості вертольотів, множина яких 



110 
 

розподілена за часом операції. 

Вигляд функції  1f  можна спростити та подати як:  

 

   
maxJ

j
j1f .      (4.28) 

 

Функціонал f2 має вигляд: 

 

  ,),x(ff,...,f,f),x(f
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n
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    (4.29) 

 

де частковий критерій f2t визначається за формулою: 
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    (4.30) 

 

Цей критерій відповідає побудові припустимих щоденних маршрутів 

мінімальної довжини, які забезпечують виконання передбачених операцій з 

евакуації та доставки вантажів у зону ліквідації НС природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості за мінімальний період часу. 

На основі визначення та аналізу цільового функціоналу та системи 

обмежень виконаємо формальну постановку задачі забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації в окремому регіоні гірської місцевості.  

Вона має наступний вигляд: 
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де області допустимих розв’язків W1 та W2 формуються з наступних 

обмежень: W1 – обмеження (4.11), (4.12), (4.13-14), (4.17), (4.18); W2 –

 обмеження (4.15), (4.16), (4.18), (4.19). Котрі є початковими та граничними 

умовами рішення задачі. 

Об’єднуючи вирази (4.26), (4.31) та (4.32) в одну систему отримаємо 

шукану математичну модель (4.33).  
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Таким чином, функціональна математична модель забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості уявляє собою систему трьох аналітичних 

залежностей. Перша залежність – цільовий функціонал задачі забезпечення 

процесу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості. Друга – визначає кількість польотних 

завдань, які можуть бути виконані за час ліквідаційної операції. Третя – 

забезпечує побудову плану щоденних польотних завдань мінімальної 

тривалості, які забезпечують евакуацію потерпілих та доставку вантажів. 

 

Висновки за четвертим розділом  

 

1. Рішення математичної задачі визначається трьома умовами. Це 

врахування можливостей нових рятувальних засобів – вертольотів, 

формалізація системи гуманітарної логістики при застосуванні останньої до 

умов окремого регіону гірської місцевості, визначення обмежень, які 

обумовлені технічними характеристиками вертольотів. 



112 
 

2. Формалізація системи гуманітарної логістики у разі застосування її к 

окремому регіону гірської місцевості (початкові умови рішення задачі) являє 

собою сукупність умов, які забезпечують виконання замовлень на доставку 

вантажів до зони лиха та евакуацію постраждалих. Граничні умови рішення 

задачі визначаються максимальним навантаженням вертольотів, погодними 

умовами, часом польоту та протяжністю маршрутів, структурою графа плану 

польотних завдань та умовою обов’язково повернення вертольотів до пунктів 

базування. 

3. Функціональна математична модель забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості уявляє собою систему трьох аналітичних залежностей. Перша 

залежність – цільовий функціонал задачі забезпечення процесу ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

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

бути виконані за час ліквідаційної операції. Третя – забезпечує побудову 

плану щоденних польотних завдань мінімальної тривалості, які забезпечують 

евакуацію потерпілих та доставку вантажів. 
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РОЗДІЛ 5 

 

 

МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ЗАДАЧІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В ОКРЕМОМУ РЕГІОНІ 

ГІРСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОШУКОВО-

РЯТУВАЛЬНИХ ВЕРТОЛЬОТІВ 

 

 

Вирішувати п’яте завдання наукового дослідження з розробки 

методики вирішення логістичної задачі забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів будемо 

наступним чином. По-перше, розглянемо алгоритм, який реалізує розроблену 

функціональну математичну модель забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості. Потім дамо опис методики вирішення логістичної задачі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру 

в окремому регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-

рятувальних вертольотів.  

 

 

5.1. Алгоритм реалізації функціональної математичної моделі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайних ситуацій природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості 

 

Реалізація розробленої функціональної математичної моделі 

забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру 
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в окремому регіоні гірської місцевості теоретично визначається послідовним 

вирішенням трьох логічних задач. 

Перша задача – розміщення (підготовка, оформлення, передача, 

отримання та обробка переданої інформації, отримання до виконання) 

замовлень на евакуацію з різних місць зони надзвичайної ситуації. 

Друга задача – розміщення (підготовка, оформлення, передача, 

отримання та обробка переданої інформації, отримання до виконання) заявок 

на доставку вантажів, які необхідні в різних місцях зони надзвичайної 

ситуації. 

Третя задача – формування польотних завдань вертольотам 

(визначення щоденного плану польотних завдань). 

Алгоритм, який реалізує розроблену функціональну математичну 

модель, представлений на рис. 5.1. 

Він розміщується на п’яти ієрархічних рівнях та складається з восьми 

структурно-логічних блоків.  

На першому рівні розміщений блок вводу вхідних даних, де 

групуються замовлення на евакуацію, доставку вантажів та дані фактичного 

стану пошуково-рятувальних вертольотів. 

На другому рівні розміщений перший розрахунковий блок; результати 

розрахунків порівнюються з умовами рішення першої задачі. 

На третьому рівні розміщений другий розрахунковий блок; результати 

розрахунків якого порівнюються з умовами рішення другої та третьої задач. 

На четвертому рівні розміщений третій розрахунковий блок, котрий 

об’єднує результати рішення другої та третьої задач і порівнює отримані 

результати, по лініям зворотного зв’язку, з умовами рішення задачі. 

У разі отримання великої неузгодженості, робота алгоритму 

передбачається до тих пір, поки не буде отримана мінімальне розходження 

результатів. У цьому випадку задача вважається вирішеною і відповідні дані 

надходять на п’ятий рівень. 
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На п’ятому рівні розміщено блок вихідних даних, котрі необхідні для 

подальшого практичного використання. 

 

 
Рис. 5.1 Алгоритм реалізації функціональної математичної моделі. 

 

Таким чином, алгоритм, який реалізує розроблену модель складається з 

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

та зворотними зв’язками. Він забезпечує, по вхідним даним замовлень на 

евакуацію та доставку вантажу, фактичному стану пошуково-рятувальних 
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вертольотів, можливість сформувати план польотних завдань на весь час 

проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості. 

 

5.2. Методика вирішення логістичної задачі забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів 

 

Методика вирішення логістичної задачі забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів 

передбачає послідовне виконання наступних шести процедур. 

1) Визначення вхідних даних. 

2) Визначення пріоритетності замовлень та координат заявників. 

3) Визначення ступеня готовності пошуково-рятувальних вертольотів в 

місцях їх базування. 

4) Пропозиції по евакуації постраждалих. 

5) Пропозиції по доставці вантажів, з урахуванням плану евакуації. 

6) Формування плану польотних завдань. 

Перша процедура – визначення вхідних даних. Визначення Т – 

оцінки тривалості операції гуманітарної логістики, пов’язаної з конкретною 

НС природного характеру – та множини  характеристик елементів М 

структури системи гуманітарної логістики (4.1).  

Множину  складають: географічні координати (0, 0) сховища (місця 

зберігання вантажів), а саме координати елемента С; кількість Н та 

географічні координати (i, i) місць ={1, …, Н} перебування 

постраждалих: міст та селищ ураженої зони; кількість U та географічні 

координати (j, j) місць евакуації E={E1, E2,…, EU}, кількість Y та 

географічні координати (g, g) місць заправки F={F1, F2,…,FY}.  
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Крім того, із застосуванням відповідної ІС обліку транспортних засобів 

оперативно-рятувальних сил цивільного захисту визначаються 

характеристики підмножини V наявних транспортних засобів (вертольотів), 

що формують щоденний план польотних завдань (4.4). 

Параметри множини  визначаться конкретною НС природного 

характеру на основі даних АІВС «Тиса» та є екзогенними для задачі (4.33). 

Цей етап є інтерактивним та передбачає присутність експерта – фахівця 

у сфері цивільного захисту, в ролі якого може виступати керівник ліквідації 

НС. 

Друга процедура – визначення пріоритетності замовлень та 

координат заявників. Визначення початкових оцінок значень елементів 

плану польотного завдання 
S
k

D  (4.2) та 
G
k

D  (4.4), та пріоритетів їх виконання, 

тобто завдання інтервалів ]t,t[ kmaxkmin
. Цей етап реалізується на основі 

визначених на першому етапі характеристик множини  та включає також 

багатовимірну оцінку потужності сховища С – множини )S, ... ,S ,(SS N21  

вантажів, медикаментів, тощо, які потрібно доставити у зону поширенняНС.  

Третя процедура – визначення ступеня готовності пошуково-

рятувальних вертольотів в місцях їх базування. Оцінка проведення 

аналізу чутливості ефективності заходів щодо ліквідації НС природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості на основі застосування 

нечіткої логіки – задача оцінки ефективності заходів щодо ліквідації НС.  

Розв’язання задачі з оцінки ефективності заходів та інструментальні 

засоби інформаційного середовища щодо її розв’язання спираються на 

механізм експертного оцінювання характеристик можливої НС, тобто 

характеристик множини , характеристик ступеню готовності оперативно-

рятувальних сил ДСНС України в регіоні НС природного характеру  

(територіальних підрозділів) та докладно розглянуті в розділі 3 дисертаційної 

роботи. 
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Четверта процедура – пропозиції по евакуації постраждалих. 

Раціональне розміщення замовлень G
k

D  на евакуацію на горизонті 

планування [1, T] за прийнятих припущень розміщення замовлення визначає 

G
k

D
 
польотний план завдань його виконання. 

Застосування відповідної процедури передбачає постановку та 

розв’язання власне задачі розміщення прямокутних об’єктів в прямокутній 

області змінних розмірів та містить наступні кроки.  

1) Упорядкування множини замовлень 
G
k

D
 

за інтервалом початку 

виконання замовлення з використанням обмеження на час виконання 

замовлення.  

Якщо час G
kmin

t  початку замовлення для двох або більше замовлень  

}D,...,D{ G
k

G
k1 

 збігається – ця підмножина замовлень упорядковується за 

зростанням тривалості допустимого інтервалу виконання замовлення: 

 

.K,...,1k,tt q
G

kmin
G

kmax qq
     (5.1)

 

 

Відповідно задається порядок розміщення замовлень як геометричних 

об’єктів в області розміщення P, яка формується сумарною потужністю 

наявних вертольотів.

 

2) Послідовне розміщення по одному замовлень 
G
k

D
 

в області 

розміщення. Дії на цьому кроці є адаптованою реалізацією ідеї методу 

послідовно-поодинокого розміщення [191-194], 

Імплементація загальної схеми метода послідовно-поодинокого 

розміщення до задачі розміщення замовлень обумовлює наступний 

результат. На кожній k-й ітерації методу розміщується одне замовлення G
k

D  в 
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області розміщення  P, тобто визначаються параметри розміщення )r,t( G
k

G
k  

об’єкту G
k

D . Об’єкти ,1k,...,2,1i,DG
i

  розміщені на попередніх ітераціях, 

вважаються нерухомими.
 

Замовлення розміщуються за правилом лівого нижнього кута за 

заданим порядком розміщення, визначеним на кроці методу, що 

розглядається, та урахуванням системи нерівностей (параграф 4.3).  

Відповідно, на кожній k-ій ітерації модифікованого методу послідовно-

поодинокого розміщення розв’язується задача  

 

                    

  k

1

G
k

G
k Wr,t

G
i

QTmin



 ,        (5.2) 

 

де область k
1W   двовимірний перетин підобласті допустимих рішень 

k
1W основної задачі, причому ,const}r,t{ G

i
G
i

  ;1k,1i   var}r,t{ G
k

G
k

 ,  

область сформована обмеженнями  розміщення набору об'єктів G
k

D
 
в області 

P, обмеженням допустимого часового інтервалу і умовами попарного 

взаємного неперетину об'єктів. 

Така модифікація впливає на упорядкування множини замовлень G
k

D . 

Розміщення замовлення G
k

D  асоціюється з певним вертольотом Vj, 

j=1,2,…Jmax, з множини V, та певним пунктом призначення i з множини , 

який визначає кінцевий пункт відповідного польотного завдання.  

На момент розміщення замовлення G
k

D  вертоліт  Vj знаходиться в 

одному з пунктів множини {E}, позначимо його через Pk-1, причому пункт P0 

є сховищем Е0. Відповідно, визначається дволанкове польотне завдання { Pk-

1, i }, {i, Pk}, де розташування пункту евакуації Pk визначається за 

виразом: 

.dmin

ki
Uk

ik




     (5.3)
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При цьому область розміщення   має змінні розміри. Її висота 

залежить від кількості вертольотів та їх пасажиромісткості. Визначення 

висоти області розміщення   базується на виконанні наступної умови. 

Обмеження (4.12) на час виконання замовлення є більш пріоритетним 

за кількість Jmax вертольотів, що застосовуються.  

Іншими словами, виконання процедури починається з визначення 

кількості Jmin вертольотів таких типів, застосування яких потребує 

найменших витрат. 

При реалізації процедури порушення обмеження (4.12) означає 

збільшення кількості вертольотів або заміну наявних вертольотів на більш 

потужні.  

П’ята процедура – пропозиції по доставці вантажів, з урахуванням 

плану евакуації. Виконання цієї процедури передбачає визначення 

раціонального плану виконання замовлень ,K,...,1k,G G
G
k

  на доставку 

вантажів у локації 
h .  

В якості області розміщення виступає область W простору ресурсів 

TOVW, де  висота кожної горизонтальної смуги простору ресурсів відповідає 

характеристиці вантажопідйомності jVW  транспортного засобу, що 

застосовується.  

При цьому область W може містити так звані «заборонені зони» за 

часом у горизонтальних смугах області, що відповідають часовому інтервалу 

виконання відповідним вертольотом завдання з евакуації постраждалих . 

Змістовна постановка оптимізаційної задачі розміщення замовлень S
kD  

на доставку вантажів у локації 
h   припускає можливість застосування 

одного вертольота для одночасного виконання кількох замовлень S
kD  

(мультиплікативне замовлення). 

Відповідно, на кожній k-ій ітерації модифікованого методу послідовно-

поодинокого розміщення розв’язується оптимізаційна задача вигляду 
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де область допустимих рішень k
1  є двовимірним перетином підобласті 

допустимих рішень 1
W основної задачі, причому ,const}r,t{ S

i
S
i

  ;1k,1i   

var}r,t{ S
k

S
k

 . 

Область k
1  сформована обмеженнями розміщення набору об'єктів S

k
D

 

в області розміщення W, обмеженням допустимого часового інтервалу і 

умовами попарного взаємного неперетину об'єктів. 

При цьому критерій закінчення процедури завантаження певного 

вертольота – формування завантаження одного рейсу, який асоціюється з 

визначеною смугою області розміщення. 

Критерій закінчення процедури завантаження певного вертольота є 

таким: 

Якщо координата S
k

t
 
поточного об’єкта S

k
D , що розміщується в смузі j, 

задовольняє нерівність  

 

S
q

S
k

tt  ,      (5.5) 

 

де S
qr

1j
WQ


, ,tmaxt S
b

}1k,...,2,1{b

S
q




 
},1k,...,2,1{q 

 

то вертоліт  Vj вважається завантаженим на виконання поточного польотного 

завдання. 

Критерій закінчення процедури завантаження забороняє розміщення 

рис. 5.2а та дозволяє розміщення рис. 5.2б. 
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а)        б) 

 

Рис. 5.2 – Розміщення замовлень на евакуацію у смузі простору 

ресурсів TOWP: 
j
WQ  (де: а) неприпустиме розміщення замовлень, б) 

припустиме розміщення замовлень).  

 

Шоста процедура – формування плану польотних завдань. 

Виконується у разі наявності мультиплікативних замовлень і включає процес 

узгодженості послідовності виконання замовлень S
kD  для кожного часового 

такту t = 1,…T з урахуванням погодних умов [54-56]. 

Задача пошуку оптимальної послідовності виконання замовлень 

базується на концепції пошуку мінімального кістякового дерева на 

неорієнтованому графі ),(   зі зваженими ребрами, точніше на підграфі 

),(   , що містить вершини, які відповідають локаціям, які необхідно 

відвідати в рамках одного польотного завдання. 
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Загалом мінімальним кістяковим деревом називається множина   

зважених ребер , що поєднує всі вершини і чия повна вага 





)()( є 

найменшою. 

Вихідною інформацією є логістичне забезпечення пошуково-

рятувальних робіт, яке містить дані про кількість вертольотів, що 

застосовуються, план оптимального навантаження вертольотів, розклад 

заходів з евакуації та перевезень вантажів. 

Таким чином, методика вирішення логістичної задачі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів передбачає послідовне виконання наступних шести процедур. Це 

визначення вхідних даних; визначення пріоритетності замовлень та 

координат заявників; визначення ступеня готовності пошуково-рятувальних 

вертольотів в місцях їх базування; пропозиції по евакуації постраждалих; 

пропозиції по доставці вантажів, з урахуванням плану евакуації; формування 

плану польотних завдань. 

 

Висновки за п’ятим розділом 

 

1. Алгоритм, який реалізує розроблену модель складається з восьми 

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

зворотними зв’язками. Він забезпечує, по вхідним даним замовлень на 

евакуацію та доставку вантажу, фактичному стану пошуково-рятувальних 

вертольотів, можливість сформувати план польотних завдань на весь час 

проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості. 

2. Методика вирішення логістичної задачі забезпечення процесу 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому регіоні 

гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів 
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передбачає послідовне виконання наступних шести процедур. Це визначення 

вхідних даних; визначення пріоритетності замовлень та координат заявників; 

визначення ступеня готовності пошуково-рятувальних вертольотів в місцях 

їх базування; пропозиції по евакуації постраждалих; пропозиції по доставці 

вантажів, з урахуванням плану евакуації; формування плану польотних 

завдань. 
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РОЗДІЛ 6 

 

 

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ МОДЕЛІ ТА 

МЕТОДИКИ  

 

 

Вирішувати шосте завдання наукового дослідження з розробки 

варіантів впровадження розробленої функціональної математичної моделі та 

методики на її основі будемо у наступний спосіб. Спочатку розглянемо 

процес інтеграції розробленої методики в інформаційно-аналітичний простір 

країни Європейської спільноти. Після чого розглянемо характеристики 

інформаційно-аналітичного додатку до геоінформаційної системи ліквідації 

наслідків НС природного характеру країн Європейського Союзу, що 

межують з Україною. 

 

 

6.1. Інтеграція розробленої методики в інформаційно-аналітичний 

простір країни Європейської спільноти 

 

Побудова ефективної системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення є важливим етапом у процесі модернізації Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. Складовими такої системи мають бути 

інформаційно-аналітичні системи центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, а також інформаційні служби підприємств, установ, 

організацій та об’єктів підвищеної небезпеки із залученням засобів зв’язку і 

передачі даних [197].  

Особливо важливою є ця передумова для окремих регіонів гірської 

місцевості України, як-то Закарпаття, як регіону з унікальним географічним 

положенням, де є можливість спільно вирішувати питання захисту населення 
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від наслідків НС природного характеру з країнам Європейської спільноти, які 

межують з територією регіону.  

Цей напрям діяльності має включати узгодження методичного, 

математичного, інформаційного, програмного забезпечення, протоколів 

передачі та регламентів зберігання та опрацювання критичної інформації.  

На цей час невирішеним питанням залишається наявність 

спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення та відповідних систем 

підтримки дій керівника з ліквідації наслідків подібних НС природного 

характеру в окремому регіоні гірської місцевості з урахуванням можливостей 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

На теперішній час моніторинг і прогнозування параметрів НС в Україні 

здійснюються на рівні регіональних, галузевих або інших самостійних 

інформаційних систем, не об’єднаних у єдиний інформаційно-аналітичний 

комплекс. Крім того, умови попередження та ліквідації наслідків НС, зокрема 

НС природного характеру в окремому регіоні гірської місцевості, визначають 

множинність джерел і користувачів інформації різних форматів і регламентів 

актуалізації, та, в свою чергу, необхідність побудови розгалужених складних 

систем обробки, зберігання і передачі інформації, що мають включати 

відповідні інструментальні засоби моделювання та оптимізації застосування 

наявних ресурсів стосовно робіт з ліквідації наслідків вказаних НС. Тому 

виникла практична потреба в розробці логістичної інформаційної системи 

підтримки прийняття управлінського рішення з планування та ресурсного 

забезпечення робіт з ліквідації наслідків НС природного характеру окремому 

регіоні гірської місцевості. Насамперед цей процес передбачає всебічну 

інтеграцію розробленої методики в інформаційно-аналітичний простір країни 

Європейського Союзу. 

В рамках двосторонніх Угод, укладених з країнами – сусідами України: 

Словацькою Республікою (1994 р.), Республікою Угорщиною (1997 р.), 

Румунією (1997 р.), Республікою Польщею (1998 р.) важливим напрямом 

співробітництва на транскордонних водах гірського масиву Карпат є 
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створення та розвиток автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи 

(АІВС) «Тиса», яка містить спеціальне математичне, інформаційне і 

програмне забезпечення.  

АІВС «Тиса» дозволяє виконати прогнозування зон затоплення і 

можливих збитків від затоплення дощовими, тало-дощовими і селевими 

паводками, прогнозування дощових, тало-дощових і селевих паводків, 

контроль параметрів та прогнозування якості природних і скидних вод, 

розробку оперативних планів протипаводкових заходів [198].  

Ця інформація має в автоматичному режимі передаватися відповідним 

службам реагування (рис. 6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Рух інформації в системі «Тиса» в рамках процесу інтеграції в 

інформаційно-аналітичний простір країн Європейської спільноти. 

 

За допомогою АІВС «Тиса» ведеться контроль в реальному часі за 

гідрометеорологічною ситуацією на водних об’єктах в басейні р. Тиса за 

допомогою 50 автоматизованих вимірювальних станцій (АВС), 30 з них – 

гідрометеорологічні, 13 – метеорологічні, 1 станція контролю якості води 

(в м. Тячів), 4 АВС моніторингу роботи насосних станцій, 2 – моніторингу 

роботи шлюзів. 

Спеціалізоване апаратно-програмне забезпечення АІВС «Тиса» 

включає систему цифрового УКХ-радіозв'язку (для передачі даних 

вимірювань) від АВС до Центру збору і обробки інформації Закарпатського 

облводгоспу, яка охоплює більшу частину території Закарпатської області, а 

також лінію мікрохвильового радіорелейного зв'язку між в м. Ужгород та 

Вимірювання Зв’язок База даних  Модель 

Прогноз Зв’язок Отримувачі інформації 
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Ніредьхаза (Угорщина).  

В рамках проектів з міжнародного співробітництва USAID/USGS 

встановлено 7 автоматизованих гідрометеорологічних вимірювальних 

станцій в басейні р. Латориця та у верхів’ях р. Тиса. Ці станції передають 

дані на супутник системи EUMETSAT – Європейської організації з 

експлуатації метеорологічних супутників.  

В даний час EUMETSAT має сім оперативних метеорологічних 

супутників: геостаціонарні супутники Meteosat-7, -8, -9 і -10, полярно-

орбітальні супутники Metop-A, Metop-B і Jason-2. EUMETSAT виконує 

вимоги 30 європейських держав-членів, що стосуються забезпечення 

супутникових спостережень з геостаціонарних і низьких навколоземних 

орбіт, з метою оперативного прогнозування погоди і моніторингу клімату. 

EUMETSAT використовує різноманітні формати для розповсюдження 

інформації: HRIT (High Rate Information Transmission),  стандарт NetCDF 

(network Common Data Form), BUFR (Binary Universal Form for the 

Representation of meteorological data). 

EUMETSAT забезпечує кліматичні дослідження довгими рядами 

безперервних даних, доступними через інтернет-портал. Ці дані можна 

отримати за допомогою технологій ftp-серверу та JavaWeb Start, причому 

автоматизація процесу завантаження даних можлива на основі bash-скриптів.  

Україна використовує інформацію EUMETSAT на партнерських 

відносинах. Дані з полярно-орбітальних супутників оновлюються один раз в 

дві-три години. Створена система впроваджена у відповідних підрозділах 

ДСНС України.  

Розроблена в рамках проекту USAID/USGS система прийому 

інформації зі супутника EUMETSAT складається з двох комп’ютерів, 

перший зв’язаний з сателітною антеною, що встановлена на будинку 

Закарпатського облводгоспу, і відповідає за дешифрацію даних, та передачу 

їх на другий комп’ютер, що розархівовує дані, вибирає з пакету дані, які 

стосуються станцій АІВС «Тиса», та записує їх в базу даних на сервері 
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басейнового управління водних ресурсів р.Тиси. 

В складі АІВС «Тиса» функціонує спеціальне програмне забезпечення: 

1) програми для обробки гідрологічної інформації з АІВС на території 

Закарпаття і Угорщини. Дані АІВС постійно накопичуються в базі даних; 

2) програма «Radar» для роботи з даними метеорологічного радара в м. 

Нопкор (Угорська республіка); 

3) програма «ICIsat» для роботи із знімками з метеорологічного 

супутника Meteosat; 

4) табличні процесори для обробки даних з АІВС (українських та 

угорських) на робочих місцях; 

5) програми для реалізації моделей (MIKE-11, DIWA, Тиса-n) 

прогнозування розвитку паводкової ситуації на річках Закарпатської області. 

АІВС «Тиса» є інтегрованою у професійний інформаційний простір, що 

формується наразі у ДСНС України на основі застосування сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій [198].  

До складу нормативно-правових актів створення та провадження 

систем обробки інформації в ДСНС України входять наступні: 

1) пріоритетні завдання та заходи Річної національної програми під 

егідою Комісії Україна - НАТО на 2019 та 2020 роки, які  містять настанову 

до формування єдиної державної мережі обміну інформацією та  напрями 

удосконалення системи захисту інформаційних ресурсів та інформації, 

кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних систем; 

2) регламент функціонування системи моніторингу і прогнозування 

ризику виникнення НС, згідно якого відомості щодо НС природного 

характеру мають містити: координати зони НС, напрямок та швидкість вітру, 

атмосферний тиск, висоту підйому (зниження) рівня води, тривалість 

водопілля (маловоддя), площу затоплення території, кількість затоплених 

населених пунктів, товщину льоду, координати зони НС, швидкість селевого 

потоку, об’єм виносу уламкових матеріалів, глибину снігового покриву на 

схилах, швидкість сходу лавин, наявність постраждалих тощо; 
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3) накази ДСНС України щодо упорядкування процедур обробки та 

зберігання інформації, зокрема Наказ ДСНС України від 19.07.2019 р. № 425 

«Про затвердження Порядку використання інформаційних та інформаційно- 

телекомунікаційних систем і Порядку використання та обліку комп'ютерних 

програм». 

Окремо слід зазначити заходи щодо створення та підтримки  

матеріально-технічного забезпечення ДСНС України, які регламентуються 

наказом № 205 від 20.12.2019 «Про проведення дослідної експлуатації 

уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи транспортних 

засобів оперативно-рятувальних сил цивільного захисту». 

 Цей напрям діяльності узгоджений із завданнями вищезгаданої 

Національної програми та відповідає цілям Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо створення, управління та функціонування 

Багатонаціонального координаційного центру логістики у м. Прага.  

Таким чином, зважаючи на орієнтацію України на європейські 

стандарти в сфері цивільного захисту, виникає потреба у необхідності 

узагальнення та імплементації міжнародного досвіду створення та 

функціонування систем державного управління в умовах надзвичайних 

ситуацій, на базі сучасних інформаційно-комунікативних технологій, 

насамперед надзвичайних ситуацій природного характеру в окремих регіонах 

гірської місцевості, що межують з країнами Європейської спільноти.   

 

6.2. Створення інформаційно-аналітичного додатку до 

геоінформаційної системи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

природного характеру країн Європейської спільноти 

 

Існуюча інформаційно-аналітична система ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного характеру країн Європейської спільноти 

функціонує як десктопний програмний додаток (рис. 6.2) під управлінням ОС 

Windows та містить засоби програмної реалізації багатовіконного інтерфейсу 
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користувача та методичного забезпечення розв’язання логістичних задач. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Принципова схема інтеграції інформаційно-аналітичного 

додатку до геоінформаційної системи країн Європейської спільноти. 
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З метою ефективної інтеграції розробленої методики забезпечення 

процесу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості України в інформаційне поле пошуково-

рятувальних служб країни Європейської спільноти створено комп’ютерний 

додаток, який дозволяє забезпечити повноцінний обмін даними та 

забезпечити інформаційну підтримку діям з координації спільних зусиль 

направлених на мінімізацію наслідків трансграничної катастрофічної події 

природного характеру (рис.6.2). 

Пілотний проект інформаційно-аналітичного додатку створено мовою 

візуального програмування високого рівня Object Pascal у середовищі Delphi 

[199]. Необхідна інформація для поповнення бази даних заповнюється за 

відкритими джерелами, наявною нормативною базою та наочним 

спостереженням. Програмний додаток має клієнт-серверну архітектуру і 

застосовує MySQL в якості системи управління базами даних для 

упорядкування бази даних. 

Структура інформаційно-аналітичного додатку містить 6 основних 

компонент, які представлені на рис. 6.3.  

 

 

Рис. 6.3. Структура інтерфейсу інформаційно-аналітичного додатку 
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Відповідно це модулі: 

1) Наявні ресурси – структурована інформація щодо ресурсного 

забезпечення рятувальних робіт (рис. 6.4). Ця компонента містить відомості 

про основні матеріально-технічні та транспортні засоби, які є у 

розпорядження територіального підрозділу ДСНС України. Атрибути та 

формат завдання інформації узгоджені із прийнятою у звітності ДСНС 

України формою за незначними відхиленнями, які за необхідності легко 

модифікуються; 

 

 

Рис. 6.4. Інтерфейс модуля «наявні ресурси» інформаційно-

аналітичного додатку.  

 

2) Опис НС – інтерфейс бази даних щодо характеристик населених 

пунктів окремого регіону гірської місцевості (в пілотному варіанті – 

Закарпатської області), який дозволяє оперативно обрати постраждалі райони 

та міста регіону, підготувати інформацію щодо параметричної ідентифікації 

функціональної математичної моделі (розділ 4) (рис. 6.5). 

Ця складова інформаційно-аналітичного додатку представляє собою 

інтерактивний інтерфейс, що містить повну базу даних районів, міст та 
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селищ Закарпатської області та їх атрибути. При реалізації конкретного 

управлінського сценарію ліквідації наслідків НС природного характеру, 

керівник ліквідації НС може обрати з наявного переліку райони регіону, 

постраждалі населені пункти, тоді як інформація про географічні координати, 

кількість населення тощо завантажується автоматично; 

 

 

Рис. 6.5. Інтерфейс модулів «Опис НС» та «Візуалізації» інформаційно-

аналітичного додатку.  
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3) Візуалізація – включає нанесення на карту Закарпатської області 

контурів постраждалих районів (рис. 6.5); 

4) Розрахунок – включає програмну реалізацію функціональної моделі 

(розділ 4) та створеної на її базі методики (розділ 5) з подальшим 

плануванням ресурсного забезпечення робіт з ліквідації наслідків НС 

природного характеру в окремому регіоні гірської місцевості та генерацією 

плану польотних завдань на час проведення ліквідаційних заходів.(рис. 6.6). 

 

 

 

Рис. 6.6 – Інтерфейс модуля «Розрахунок» інформаційно-аналітичного 

додатку 

 

У підсумку на основі отриманої інформації (модуль «Розрахунок») 

формується множина екзогенних параметрів, які є базою для подальшого 

формування антикризових управлінських рішень керівником 

(міжрегіональним штабом) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
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природного характеру в окремому регіоні гірської місцевості за допомогою 

пошуково-рятувальних вертольотів. 

Таким чином, найбільш ефективним впровадженням розроблених 

моделей та методики є їх апаратно-програмна реалізація, яка, у вигляді 

інтегрованого до інформаційно-комунікативного середовища країн 

Європейської спільноти інформаційно-аналітичного додатку, може 

використовуватися в системі інформаційної підтримки дій пошуково-

рятувальних підрозділів ДСНС України. Інформаційно-аналітичний додаток 

може також використовуватися у вигляді інформаційного забезпечення 

персональних комп’ютерів у допоміжних аварійних службах різного 

ієрархічного рівня підпорядкування. 

 

Висновки за шостим розділом  

 

1. Зважаючи на орієнтацію України на європейські стандарти в сфері 

цивільного захисту, виникає потреба у необхідності узагальнення та 

імплементації міжнародного досвіду створення та функціонування систем 

державного управління в умовах надзвичайних ситуацій, на базі сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій, насамперед надзвичайних 

ситуацій природного характеру в окремих регіонах гірської місцевості, що 

межують з країнами Європейської спільноти. 

2. Найбільш ефективним впровадженням розроблених моделей та 

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

інформаційно-комунікативного середовища країн Європейської спільноти 

інформаційно-аналітичного додатку, може використовуватися в системі 

інформаційної підтримки дій пошуково-рятувальних підрозділів ДСНС 

України. Інформаційно-аналітичний додаток може також використовуватися 

у вигляді інформаційного забезпечення персональних комп’ютерів у 

допоміжних аварійних службах різного ієрархічного рівня підпорядкування. 
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Висновки 

 

В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-практична задача у 

сфері цивільного захисту, а саме – розроблена методика вирішення 

логістичної задачі із забезпечення процесу ліквідації надзвичайної ситуацій 

природного характеру в окремому регіоні гірської місцевості України за 

допомогою пошуково-рятувальних вертольотів.  

1. Проаналізовані наслідки надзвичайних ситуацій природного 

характеру в гірській місцевості, які викликані гідрологічними та 

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

країнах, що розвиваються та Україні вони призводять до чисельних жертв 

серед місцевого населення. Це обумовлено, насамперед, несвоєчасним 

сповіщенням населення, слабкою координацією дій сил порятунку різних 

країн та регіонів, відсутністю достатньої кількості сил та сучасних засобів 

порятунку на їх озброєні, а уразі їх наявності відсутності відповідного 

методологічного забезпечення.  

Відповідно задача дисертаційного дослідження полягає у розробці 

методики вирішення логістичної задачі із забезпечення процесу ліквідації 

надзвичайної ситуацій природного характеру в окремому регіоні гірської 

місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів. 

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

рихлість і водонасиченість. При появі додаткових обсягів водного 

середовища, які приводяться в рух силами тяжіння, створюються значні 

гідравлічні градієнти, які призводять до зсувів, селів, обвалення гірських 

схилів і перегонів річок і струмків. Оскільки мета управління надзвичайною 

ситуацією - це недопущення катастрофічного події, а в разі її настання, 

мінімізація негативних наслідків, визначено особливості процесу управління 

надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана 

гідрологічними і метеорологічними явищами, в окремому регіоні гірській 
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місцевості. Це детальне вивчення району та моніторинг інформації місцевого 

населення, гео інформаційне моделювання катастроф і завчасна підготовка 

планів дій, постійне тренування рятувальників та підготовка до використання 

нових рятувальних засобів - вертольотів. 

3. Удосконалено структурно - логічну модель управління 

надзвичайною ситуацією природного характеру, яка викликана 

гідрологічними і метеорологічними явищами в окремому регіоні гірської 

місцевості, шляхом введення другого контуру управління, який функціонує 

при загрозі настання катастрофічної події. Він складається з п'яти блоків, а 

саме: встановлення факту невідворотності, оповіщення населення, прийняття 

рішення щодо введення в дію одного з варіантів використання рятувальних 

сил та засобів, розгортання сил і засобів порятунку та евакуація, 

використання нових засобів порятунку – пошуково-рятувальних вертольотів. 

4. Розроблена функціональна математична модель забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості уявляє собою систему трьох аналітичних 

залежностей. Перша залежність – цільовий функціонал задачі забезпечення 

процесу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру в 

окремому регіоні гірської місцевості. Друга – визначає кількість польотних 

завдань, які можуть бути виконані за час ліквідаційної операції. Третя – 

забезпечує побудову плану щоденних польотних завдань мінімальної 

тривалості, які забезпечують евакуацію потерпілих та доставку вантажів. 

5. Розроблена методика вирішення логістичної задачі забезпечення 

процесу ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру в окремому 

регіоні гірської місцевості України за допомогою пошуково-рятувальних 

вертольотів. ЇЇ реалізація передбачає послідовне виконання наступних шести 

процедур. Це визначення вхідних даних; визначення пріоритетності 

замовлень та координат заявників; визначення ступеня готовності пошуково-

рятувальних вертольотів в місцях їх базування; пропозиції по евакуації 
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постраждалих; пропозиції по доставці вантажів, з урахуванням плану 

евакуації; формування плану польотних завдань. 

6. Варіант найбільш ефективного впровадження розроблених моделей 

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

до інформаційно-комунікативного середовища країн Європейської спільноти 

інформаційно-аналітичного додатку, може використовуватися в системі 

інформаційної підтримки дій пошуково-рятувальних підрозділів ДСНС 

України. Інформаційно-аналітичний додаток може також використовуватися 

у вигляді інформаційного забезпечення персональних комп’ютерів у 

допоміжних аварійних службах різного ієрархічного рівня підпорядкування. 
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196. Чуб И.А., Новожилова М.В., Михайловская Ю.В., Гудак Р.В. 

Структурная идентификация задачи ресурсного обеспечения ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в условиях неопределенности. 

Математическое моделирование, оптимизация и информационные 

технологии: материалы VI Междунар. науч.-техн. конф., м. Кишинеу, 

Республика Молдова, АТІК, 2018 р. м. Кишинеу, 2018. С. 217-218.  

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

сил ліквідації надзвичайної ситуації на основи розв’язання задачі про 

покриття. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних 

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

Героїв Чорнобиля, 2018 р., м. Черкаси, 2018. С. 217-219.  

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

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Розвиток цивільного 

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

конф., м. Київ, ІДУЦЗ, р. м. Київ, 2019. С. 75-78.  

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

логістики процесу ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайних ситуацій 

природного характеру за допомогою апаратно-програмного комплексу. 

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

конф., м. Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2020 р. м. Харків. С. 50-51. 
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Список публікацій здобувача 

 

Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дисертації:  

 

Монографії: 

1. Чуб І.А., Гудак Р.В., Михайловська Ю.B. Оптимізація транспортних 

витрат при ліквідації просторово-розподіленої надзвичайної ситуації. 

Інформаційні технології в міському просторі: монографія / ред. 

М.В. Новожилова. Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2019. Розділ 12. 

С. 253-273. 

Здобувачу особисто належить постановка, аналіз властивостей та 

побудова динамічної моделі задачі оптимізації ресурсного забезпечення 

системи гуманітарної логістики. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, що входять до 

міжнародних наукометричних баз: 

2. Попов В.М., Чуб І.А., Гудак Р.В. Оцінка ефективності розподілу 

ресурсного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації. Проблеми 

надзвичайних ситуацій. Харків, 2017. № 26. С. 108-112. (Видання включено 

до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Ulrich's Periodicals). 

Здобувачу особисто належить аналіз предметної області, котрий 

дозволив виділити та провести дослідження часткових критеріїв 

ефективності функціонування. 

3. Чуб І.А., Новожилова М.В., Михайловська Ю.В., Гудак Р.В. 

Розв’язання задачі покриття потреби в ресурсах при ліквідації надзвичайної 

ситуації як задачі розміщення об’єктів зі змінними метричними 

характеристиками. Радіоелектроніка і інформатика. Харків, 2019. №1. С. 

121-125. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus, Google Scholar). 

Здобувачу особисто належить побудова геометричної моделі 
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уражених зон просторово-розподіленої НС в географічній та прямокутній 

системах координат. 

4. Новожилова М.В., Чуб О.І., Михайловська Ю.В., Гудак Р.В., 

Мележик Р.С. Розробка ієрархічної стратегії підвищення рівня техногенної 

безпеки території. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків, 2019. № 30. 

С.164-177. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus, Ulrich's Periodicals). 

Здобувачу особисто належить ідея взаємозв’язку ефективності 

функціонування територіального підрозділу ДСНС України із стратегією 

фінансування програми підвищення рівня безпеки території. 

5.  Новожилова М.В., Гудак Р.В., Чуб О.І. Оцінка ефективності засобів 

ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру методами нечіткої 

логіки. Комунальне господарство міст. Харків, 2020. № 30. С. 126-132. 

(Видання включено до міжнародних наукометричних баз Google Scholar). 

Здобувачу особисто належить підхід до визначення параметрів моделі 

оцінки ефективності операцій ліквідації наслідків гідрологічної ПНС за 

допомогою апарату нечіткої логіки. 

6. Чуб І.A., Новожилова М.В., Гудак Р.В. Створення логістичної 

інформаційної системи з ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру в гірській місцевості. Проблеми надзвичайних 

ситуацій. Харків, 2020. № 31. С.263-275. (Видання включено до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus, Ulrich's Periodicals). 

Здобувачу особисто належить функціональна модель інформаційного 

середовища логістичної інформаційної системи з підтримки прийняття 

управлінського рішення по ліквідації гідрологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру в умовах гірської місцевості. 

 

Стаття у науковому періодичному виданні іншої держави з 

напряму, з якого підготовлено дисертацію: 

7. Чуб І.А., Новожилова М.В., Михайловська Ю.В., Гудак Р.В. 
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Моделювання задачі розміщення ресурсів для ліквідації надзвичайної 

ситуації. Science and Education: a New Dimension. Natural and Technical 

Sciences. Budapest, Hungary, 2019. VII(26). Issue 215. P. 32-35. (Видання 

включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google 

Scholar). 

Здобувачу особисто належить аналіз структури інформації щодо 

параметрів можливої НС, запропоновано схему моделювання рівню 

тяжкості втрат під час оперативного планування операцій з ліквідації 

наслідків НС. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Попов В.М., Гудак Р.В. Планування заходів з ліквідації наслідків 

природних надзвичайних ситуацій. Профілактика, попередження та 

ліквідація надзвичайних ситуацій: тези доповідей наук.-практ. семінару, 

м. Харків, НУЦЗУ, 19 квітня 2017 р. Харків, 2017. С. 121-122. (Форма участі 

– заочна). 

Здобувачу особисто належить задача планування системи заходів з 

ліквідації наслідків НС природного характеру, що представлена в якості 

двох взаємопов’язаних динамічних багатокритеріальних задач змішаного 

дискретно-неперервного програмування – оптимальне розташування 

концентраторів нижнього рівня щодо можливої НС природного характеру 

та мінімізація сумарного часу корисного використання наявних 

транспортних засобів (мінімізація прольоту без навантаження) за умови 

виконання призначеної місії. 

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

розподілу ресурсів при ліквідації надзвичайної ситуації. Інформаційні 

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

м. Коблево, 11-16 вересня 2017 р. Харків, 2017. С. 70-71. (Форма участі – 

заочна). 

Здобувачу особисто належить склад ресурсного забезпечення операцій 
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з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно рівню НС. 

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

надзвичайних ситуацій природного характеру. Сучасний стан цивільного 

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

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

С. 358-360. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить нечітка графова модель можливих 

маршрутів переміщення сил та засобів ДСНС України та евакуації 

постраждалих. 

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

функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи 

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

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

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

Здобувачу особисто належить розробка і аналіз критеріїв 

ефективності функціонування територіальних підсистем єдиної державної 

системи цивільного захисту України. 

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

маршрутизації сил та засобів в зоні надзвичайної ситуації: Інформаційні 

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

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

заочна). 

Здобувачу особисто належить аналіз та формалізація процесу 

планування маршрутів доставки засобів локалізації і ліквідації НС 

природного характеру, вантажів екстреної допомоги та евакуації 

постраждалих в умовах гірської місцевості. 

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

Структурная идентификация задачи ресурсного обеспечения ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в условиях неопределенности. 

Математическое моделирование, оптимизация и информационные 
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технологии: материалы VI Междунар. науч.-техн. конф., м. Кишинеу, 

Республика Молдова, АТІК, 12-16 ноября 2018 р. м. Кишинеу, 2018. С. 217-

218. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить структурна ідентифікація задачі 

ресурсного забезпечення ліквідації наслідків НС природного характеру. 

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

сил ліквідації надзвичайної ситуації на основи розв’язання задачі про 

покриття. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних 

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

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

участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить обумовлення можливості застосування 

сценарного підходу до організації дій територіального підрозділу ДСНС 

України. 

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

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Розвиток цивільного 

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

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

– заочна). 

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

логістики процесу ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайних ситуацій 

природного характеру за допомогою апаратно-програмного комплексу. 

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

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

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

Здобувачу особисто належить розробка апаратно-програмного 

комплексу підтримки управлінського рішення при організації логістики 

процесу ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайних ситуацій природного 

характеру та його практична реалізація. 
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