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Вступ. Аналіз виникнення надзвичайних ситуацій (НС) природного характеру у світі і, зокрема, в 

Україні протягом останніх років показує тенденцію постійного зростання їх кількості та масштабності. У 
багатьох випадках НС природного характеру провокують складні техногенні аварії та катастрофи (Японія, 
2011). Для сучасного технологічно розвинутого суспільства, яке значною мірою залежить від енергетичних 
джерел, транспортної інфраструктури тощо, навіть незначна НС розглядється як серйозна загроза безпеці 
окремої людини, суспільству, економіці країни та навколишньому середовищу. Водночас складні НС 
природного характеру часто призводять до відчутних збитків у економіці однієї чи навіть декількох країн, 
змушують залучати до ліквідації їх наслідків значні матеріальні та людські ресурси і, як наслідок, 
спровокувати економічну кризу та занепад. 

За характером походження подій, котрі зумовлюють виникнення НС, розрізняють такі їх види:  
● НС техногенного характеру – транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх 
загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, 
раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, 
гідродинамічні аварії на греблях, дамбах, тощо; 
● НС природного характеру – небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні 
явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна 
захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин 
хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери, тощо;  
● НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного та анти-
конституційного спрямування – здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, 
захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і радіоактивних матеріалів, систем зв'язку та 
телекомунікацій, напад чи замах на пасажирів (екіпаж) повітряного чи морського судна), викрадення (спроба 
викрадення) чи знищення транспортних засобів, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, 
викрадання зброї, тощо; 
● НС воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних 
боєголовок, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок руйнування атомних і 
гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів і 
вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій.  

Із наведеного переліку виникнення НС зупинимось тільки на тих які стосуються техногенного і 
природного характеру, позаяк їх непередбачувана поява найбільше позначається на фізичному, матеріальному 
і моральному стані людей, суспільства та держави загалом. Їхнє прогнозування, завчасне попередження 
виникнення чи інформування населення про наявні джерела загроз та рівень їх небезпеки – основне завдання 
структурних підрозділів МНС України. Водночас, швидка ліквідація НС з найменшими втратами сил і засобів 
має немаловажне значення для економіки країни. Інформаційний аналіз цих процесів якраз і становить 
основну мету цієї роботи.  

Постановка проблеми. У процесі ліквідації НС перед підрозділами МНС України виникає потреба 
виявлення джерела загроз та рівень його небезпеки, встановлення причини появи НС, потенційних шляхів 
поширення та  тривалості. Немаловажне значення при цьому має визначення сил і засобів для ліквідації НС 
у короткі терміни та з достатньою ефективністю. Тому інформаційний аналіз структурних компонент НС, 
особливо їх передкризовий стан і траєкторій руху до погіршення чи покращення спробуємо провести у 
цьому дослідженні. 

Ефективним шляхом вирішення завдань є автоматизація та координація всіх етапів процесу ліквідації 
НС: 
● комплексна оцінка й класифікація об'єкта захисту за рівнем небезпеки; 
● наукове дослідження і вибір ресурсів МНС;  
● системний аналіз функціонування підрозділів МНС;  
● наукове дослідження і вибір шляхів вирішення завдань, що виникають; 
● проектування автоматизованих систем управління оперативними підрозділами МНС при ліквідації НС;  
● розроблення та впровадження інформаційних та телекомунікаційних систем керування, аналіз цільового 
їх використання. 

Великий клас автоматизованих систем управління об'єктами зі складною ієрархічною структурою, 
особливо в аварійному режимі роботи, на сьогодні досліджено не повною мірою, насамперед це стосується 
виробництв із потенційно-небезпечними технологіями та матеріалами, техногенних та соціально-
комунальних структур. Оскільки об'єкти характеризуються розподіленою структурою на великій площі, то 
при виникненні аварій та катастроф техногенного або природного характеру необхідна інтеграція наявних 



ресурсів відповідних структур МНС, а також всіх інших організацій та підприємств, що знаходяться в 
осередку НС. 

Незважаючи на істотні досягнення в теорії управління складними ієрархічними системами, існує клас 
термінальних систем [1111], призначені для керування процесами ліквідації наслідків НС. Проте для цих 
систем постановка задач синтезу координацій допустимих стратегій, а також методів і алгоритмів їх 
розв’язання розроблено не повною мірою. Характерною для термінальних систем є наявність сталої 
структури МНС, яка відіграє роль основного координатора спільних дій. Велике значення при цьому мають 
змінні у часі та просторі структурні компоненти, що відображають потенційно небезпечні об'єкти (ПНО), на 
яких сталася аварія, і системи управління, які їм відповідають, а також всі об'єкти і підприємства, що 
знаходяться в зоні виникнення НС. 

В кризовій ситуації (передаварійний стан) техногенної або технологічної системи, в які входять 
виробничі структури, для оперативного управління необхідно в короткий термін провести конструктивний 
аналіз джерел загроз, та рівень їх небезпеки, а також виявити шляхи їх ліквідації. Для цього необхідно (рис. 
1) для кожної проблеми на основі опрацювання потоків вхідних даних від аварійного об’єкта побудувати 
образ-модель ситуації [10], сформулювати її логіко-математичну модель [10] і прив’язати її до структурно-
параметричного базису простору станів та стратегічних цілей функціонування [11]. Окрім цього, потрібно 
провести логічний аналіз проблеми відносно досягнення локальних цілей функціонування [11], тобто 
визначити положення системи і об’єктів стосовно граничних і аварійних областей простору станів: 
● встановити оптимальну траєкторію руху, яка уникає появи НС; 
● спрогнозувати сценарій розвитку подій (збільшення та зменшення кількості джерел загроз) і їх ступінь 
близькості до граничних ліній аварійних режимів;  
● виявити зовнішні фактори впливу на сценарій розвитку можливих ситуацій та появи потенційно нових 
джерел загроз, що провокуватимуть проблемні ситуації; 
● проаналізувати можливі варіанти уникнення або принципового вирішення проблемних ситуацій, 
використовуючи класи допустимих стратегій; 
● на підставі інформаційно-цільового аналізу вибрати оптимальну стратегію, тактику і план дій 
вирішення проблемних ситуацій, передати їх на швидке виконання як оперативному персоналу, так і в АСУ, 
контролювати поточний стан їх виконання, вносити потрібні корективи. 

 
Рис. 1. Схема інтегрованої термінальної системи координації допустимих стратегій ліквідації НС 
Наведена схема ліквідації НС вважається ефективною, якщо подія, що відбулася в технічній системі, 

усувається на основі технічних знань, професіоналізму персоналу, що пройшов відповідну підготовку, і 
йому доступна наявна інформація про структурну організацію управління МНС, тактику і стратегію 
виконуваних процесів і цілі її функціонування, тобто існує швидкий оперативний доступ до технічної 
документації. Але, зазвичай, при зміні керівників та дії інших випадкових чи ціленаправлених факторів, 
втрачається частина документації, а при зміні кадрового персоналу – експертні знання працівників, що 
займали ключові, керівні, інженерні та оперативні посади в структурі управління МНС. У цьому випадку 



проблема ліквідації НС різко ускладнюється і вимагає дещо іншого підходу, найчастіше такого, який 
базується на системному аналізі та теорії оптимальних рішень [1]. 

Системний аналіз ситуаційних проблем. Основні етапи системного аналізу ситуаційних проблем у 
автономно заданих ієрархічних системах з впорядкованою структурою (ІСВС) зводиться до виконання 
таких дій [2]: 

Передумова гарантованого функціонування ІСВС: наявна база експертних знань, технологічних 
даних і алгоритмів їх опрацювання, обґрунтовані класи стратегій управління для всіх цільових режимів 
функціонування системи; визначена стратегічна мета функціонування ІСВС, впорядковані всі канали зв’язку 
для усіх рівнів її ієрархії та прийому даних про стан системи, а також для передачі керівних сигналів і 
команд; ІСВС забезпечена кваліфікованим персоналом, здатним приймати ефективні рішення стосовно мети 
її функціонування. 

Ситуаційна проблема в ІСВС виникає за рахунок внутрішніх і зовнішніх збурювальних факторів 
або їх паралельної дії. Для вибору відповідної стратегії поведінки з початку дії джерел загроз необхідно [3]: 
виявити проблему за зміною траєкторії її поведінки, порушеннями цільового функціонування, наявності 
аварійного стану; провести відносно ситуації, що виникла [4], точне формулювання проблеми; провести на 
основі наявної бази експертних знань швидкий аналіз логічної структури відносно дії джерел загроз в певній 
страті (частині) ІСВС для виявлення інформаційних і ресурсних збоїв; провести аналіз можливих станів і 
запрогнозувати розвиток проблемної ситуації в найближчому майбутньому (сценарій розвитку або 
траєкторію руху) з врахуванням всіх джерел загроз і чинників впливу; оцінити можливі ситуації відносно 
вибору стратегії вирішення проблеми для ліквідації джерел загроз або аварійного стану всередині системи, а 
також у зонах взаємодії з іншими функціональними об’єктами. 

Для реалізації можливих стратегій ліквідації джерел загроз, тобто підґрунтя для виникнення НС і 
відновлення мети функціонування ІСВС необхідно мати інформацію [6]:  
● про специфіку проблемних задач та алгоритми їх розв’язання;  
● про структуру ієрархічної системи та мету функціонування кожної ієрархії;  
● про наявні можливості експертів і об’єм бази даних та знань, якими вони володіють чи є у їх 
розпорядженні;  
● про структуру і динаміку всіх рівнів ієрархічної системи автоматизованого управління, технологічні 
об’єкти та межі між ними;  
● про спостережуваність і керованість всіх рівнів ІСВС для виявлення джерел загроз на кожному з них, а 
також ідентифікації джерел збурень як основу прийняття рішень для їх ліквідації, використовуючи для цього 
логіко-причинні зв’язки їх виникнення [12]. 

На основі наведених вище умов ліквідації джерел загроз появи НС і факторів впливу на них 
формуються блоки даних, які використовуються при виборі стратегії, тактики і планів дій пожежно-
рятувальними підрозділами МНС згідно з попередньо проведеною оцінкою наявних ресурсів [8]. 

Відповідно, професійно-орієнтована команда, яка входить в структуру ІСВС, повинна виконати такі 
етапи аналізу наявної ситуації для вибору ефективної стратегії цільової поведінки [9]: 

Етап І. Здійснити аналіз структури ІСВС, складовими процедурами якого є:  
● визначення рівня ієрархії, на якій має відбутися загрозлива подія;  
● виявлення основних причин виникнення загрозливої ситуації та її впливу на навколишнє середовище; 
● визначення відхилення траєкторії руху потенційно-небезпечних процесів і зміни мети функціонування 
об’єктів на основі опрацювання даних, отриманих каналами зв’язку, та запитах з комп’ютерної мережі; 
● визначення специфікації процесів управління та каналів зв’язку для керування процесом ліквідації 
джерел загроз і наявних аварій на виявленому рівні ієрархії або в області взаємодії між собою ієрархічних 
систем: визначення специфікації процесів керування і допустимих функцій оперативної діяльності пожежно-
рятувальних підрозділів МНС згідно з обраною стратегією, тактикою і планом дій. 
● Для реалізації цього етапу аналізу використовуються:  
● діагностичні, матричні, сіткові та графові методи; 
● інформаційно-аналітичні моделі діагностики; 
● структуровані інформаційні системи і графові моделі маршрутизації каналів зв’язку і передачі 
управлінських команд. 

Етап ІІ. Формування глобальної мети ліквідації джерел загроз і відновлення цільового 
функціонування потенційно-небезпечної системи: обґрунтування можливих стратегій ліквідації джерел 
загроз (техногенних, ресурсних); виявлення ресурсних обмежень самої системи і зовнішніх атакувальних 
дій інших систем; формування технологічної стратегії ліквідації джерел загроз на підставі декомпозиції 
глобальної мети функціонування потенційно-небезпечної системи на локальні цільові функції; декомпозиція 
критеріїв ефективності і цілей керування за рівнями ієрархії автоматизованих ієрархічних систем з 
впорядкованою структурою; оцінка необхідного рівня ефективності, спостережуваності та керованості 
отриманих підсистем у ієрархічній структурі всієї потенційно-небезпечної системи. 

Для формування глобальної мети функціонування потенційно-небезпечної системи і критеріїв її 
ефективності використовуються методи експертних оцінок ситуації [10], дерев цілей [12], економіко-



математичний аналіз [11] і морфологічні методи [12], операційні (оптимізаційні, імітаційні, ігрові) моделі 
[13], інформаційні технології опрацювання даних та прийняття рішень [13], тощо. 

Етап ІІІ. Декомпозиція глобальної мети функціонування потенційно-небезпечної системи та оцінка 
необхідних ресурсів для ліквідації джерел загроз та наявних аварій на основі інтелектуальних процедур 
когнітивного і логічного мислення [5]. 

Для реалізації цього етапу необхідно на основі системного аналізу наявних ситуацій та стратегічного 
управління ними виконати процедури інтелектуального керування оперативно-командним персоналом [10]: 
на основі координаційних стратегій міжсистемної взаємодії сформулювати цілі керування верхнього рівня, 
сформулювати цілі керування поточними процесами на різних рівнях ієрархії потенційно-небезпечних 
об’єктів, та рівнях оперативного управління підрозділами МНС; формування цілей і критеріїв ефективного 
локального і стратегічного управління; формування сценаріїв розвитку подій на основі цілей ефективного 
вибору способу ліквідації джерел загроз і наявних аварій; передбачення міжсистемних конфліктів згідно з 
зовнішніми цілями і обмеженнями на ресурси: формування маршрутів каналів зв’язку і комунікаційних 
мереж, а також передачі даних для відновлення інформаційної структури ІСВС, передачі та обміну 
інформацією між іншими учасниками ліквідації НС в структурі техногенного регіонального комплексу. 

Для інформаційної підготовки цього етапу використовуються методи дерев цілей [13], сіткові та 
графові моделі відображення структури і динаміки системи [12], логіко-когнітивні моделі підтримки 
прийняття рішень [7].  

Етап ІV. Виявлення запасів і аналіз можливостей і потужностей наявних ресурсів згідно з 
стратегічними цілями функціонування ІСВС. Для реалізації цього етапу необхідно з використанням 
інформаційних технологій, системного аналізу та методів когнітивної психології розробити процедури 
інтелектуального опрацювання ресурсних даних для ефективної роботи оперативно-командного персоналу, 
який повинен [9]:  
● оцінити наявні технології та доступні технічні засоби для швидкої ліквідації потенційних джерел загроз 
і наявних аварій; 
● виявити спосіб доступу до матеріальних і енергетичних ресурсів (як стаціонарних, так і рухомих), 
потенційно необхідних у випадку розвитку НС; 
● оцінити ступінь реалізованості планів дій з ліквідації джерел загроз і наявних аварій, передбачити 
оперативні плани дій у випадку появи збурю вальних факторів; 
● оцінити рівень взаємодії власної системи з іншими системами, виявити приховані чи не реалізовані 
можливості організації каналів зв’язку та обміну даними; 
● з’ясувати потенційні можливості проведення композиції (об’єднання) цілей глобального 
функціонування на основі стратегії узгодженої координації взаємодії ІСВС та АСУ різних технологічних, 
виробничих і енергетичних комплексів; 
● провести психологічну оцінку соціальних факторів як наслідків наявних аварій та потенційних джерел 
загроз, розробити заходи щодо їх зменшення та негативного впливу; 
● виконати експертну оцінку потенційно-небезпечних структур та екологічних катастроф стосовно 
регіональних адміністративних систем; 
● проаналізувати можливі сценарії розвитку подій та оцінити їх ризики стосовно появи нових НС, джерел 
загроз та рівень їх небезпек; 
● виконати прогноз розвитку траєкторії руху і зміни параметрів зовнішнього середовища при наявності 
потенційно-небезпечних об’єктів; 
● оцінити ступінь та міру наближеності перебування потенційно-небезпечних об’єктів до граничних 
станів, розробити заходи щодо їх уникнення; 
● спрогнозувати появу нових джерел загроз, які вимагатимуть створення каналів оперативного зв’язку для 
передачі даних з різних об’єктів регіональних адміністративно-виробничих структур; 
● виявити та проаналізувати збурювальні фактори стороннього впливу, наявність дезорієнтованих 
управлінських структур чи перебування їх у стані ступору, що може привести до поглиблення надзвичайних 
ситуацій. 

Висновки 

На основі інформаційного підходу проаналізовано методи організації складних ієрархічних систем з 
впорядкованою структурою та динаміку потенційно-небезпечних процесів при появі джерел загроз з 
різними рівнями небезпеки, встановлено причини відхилення траєкторії руху цих процесів до появи 
аварійних ситуацій, що дало змогу виявити найбільш вузькі місця в таких структурах, а також виробити 
стратегії дій для приведення їх до локальної та глобальної мети функціонування. 

Проаналізовано можливості синтезу впорядкованої структури ієрархічної системи МНС з 
автоматизованою системою управління потенційно-небезпечним об’єктом як основи вибору стратегії 
координаційного управління в умовах підвищеного ризику та небезпеки, основна мета яких полягає в 
прогнозуванні появи потенційних джерел загроз та їх усунення, а також ліквідації НС у короткі терміни з 
найменшими витратами сил і засобів. 



Побудована схема інтегрованої термінальної системи координації допустимих стратегій ліквідації 
НС, постійною компонентою якої є структурні пожежно-рятувальні підрозділи МНС які відіграють роль 
основних координаторів спільних дій. Немаловажне значення тут мають змінні у часі та просторі 
компоненти, що відображають потенційно-небезпечні об'єкти, на яких сталася аварія, і системи управління, 
які їм відповідають, а також всі об'єкти і підприємства, що знаходяться в зоні виникнення НС. 
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