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КІБЕРНЕТИЧНА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКОВИХ ПРОЦЕСІВ І КАТАСТРОФ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД 

 
Сучасні масштабні катастрофи, що виникають у різних куточках Світу, носять не тільки транснаціональний, 

а й системний характер і впливають на велику кількість різних країн, охоплюючи майже всі континенти нашої 

планети. Прикладом можуть служити як локальні війни, так і широкомасштабна війна, яку розв’язала країна-

агресор (РФ) в Україні, що акцентує увагу на появі нового аспекту – вивільнення територій шляхом знищення 

корінного цивільного населення та інфраструктури держави.  

Але катастрофи виникають не раптово, їм передує певний період підготовки [1], а значить завжди є час для 

виявлення характерних ознак майбутньої катастрофи і виконання першочергової, головної задачі – своєчасного 

попередження про небезпеку [2, 3]. Саме виконання цієї задачі є найефективнішим способом захисту, який дає 

можливість підготуватись і, якщо не уникнути, не відвести загрозу, то, як мінімум, включити механізми та 

запустити процеси, що спрямовані на зменшення рівня катастрофічних наслідків [4]. 

Аналіз наслідків глобальних катастроф приводить до висновку про зміну стратегії щодо боротьби з 

масштабними катастрофами і переходу від концептуального підходу з підготовки засобів ліквідації наслідків, до 

нової стратегії – попередження і за можливості усунення небезпеки, тобто, по суті концепції контролю та 

управління катастрофою. 

Для реалізації запропонованої стратегії доцільно ввести поняття «системна катастрофа» (СК) і оцінювати 

фактори впливу на виникнення загрози масштабної катастрофи з урахуванням їх різної фізичної природи: 

геофізичні (геосфери), біосферні, соціальні, техногенні тощо. Відповідно, дослідження та виявлення ознак 

(інформаційних передвісників) системної катастрофи необхідно проводити в рамках системно-кібернетичного 

підходу, який передбачає: 

- поєднання зусиль інженерів-дослідників, науковців, експертів, фахівців різних сфер знань та галузей 

діяльності, особливо інформаційної та кібербезпеки; 

- створення, в рамках концепції попередження системних катастроф, нового наукового напрямку з 

урахуванням міждисциплінарного підходу; 

- налагодження взаємодії між державами-партнерами з питань виявлення та своєчасного попередження про 

небезпеку, обміну відповідним досвідом і науковими досягненнями, а в перспективі – організація глобальної 

системи попередження про катастрофу, що насувається; 

- поєднання діяльності розрізнених державних та інших установ, органів влади і міністерств для вирішування 

проблеми не тільки своєчасного попередження про небезпечні процеси, що призводять до системних 

катастроф, а й управління цими процесами; 

- зв’язування в єдину мережу систем багаторівневого комплексного моніторингу навколишнього середовища 

і створення кібернетичної системи контролю та управління катастрофами. 

Одним із самих головних, в той же час проблемних і маловивчених, компонентів зазначеної кібернетичної 

системи є модуль виявлення передвісників майбутньої катастрофи. Сьогодні відсутнє чітке розуміння про 

пускові механізми катастрофічних процесів, оскільки інструментальні засоби спостереження (методи, технології, 

реєстраційні системи) відбивають лише динаміку розвитку події, що відбувається. Вирішення даної проблеми, 

на наш погляд, лежить в площині перетину різних галузей знань (міждисциплінарний підхід) і передбачає, на 

основі синтезу наукових напрямків дослідження, розробку та впровадження нових підходів, принципів, методів 

і технологій виявлення саме причин запуску та закономірностей виникнення системної катастрофи. Застосування 

методу системного аналізу до факторів впливу різного походження на виникнення катастрофи дасть можливість 

виявити загальні закономірності та відповідні пускові механізми катастрофічних процесів. Відповідно, виникає 

важлива задача розробки методики аналізу та оцінювання факторів різної фізичної природи, що впливають на 

виникнення системної катастрофи. 

Таким чином, в період розвитку інформаційного та високотехнологічного суспільства з’являється реальна 

загроза виникнення глобальної системної катастрофи, що може поставити людство на межу існування. Тому, 

своєчасне попередження – це найефективніший спосіб захисту, а створення відповідної системи попередження 

небезпечних процесів, що ведуть до катастрофи, повинно стати одним із пріоритетних напрямків наукових 

досліджень та технологічних розробок. 
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