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Основні характеристики, суть розробки: Розробка дозволяє проводити оцінку, ана-
ліз стану геологічного середовища оцінка на основі ГІС-аналізу та здійснювати прогнозуван-
ня небезпечних геологічних процесів з метою аналізу головних факторів їх виникнення та 
прийняття ефективних рішень щодо попередження їх негативних наслідків 

Конкурентоспроможність: створення картографічних моделей геологічного середо-
вища на основі ГІС, прогнозно-еталонних моделей та банку критеріїв і ознак водно-
гравітаційних процесів роблять дану розробку конкурентноспроможною з метою реалізації 
складних моделей природної небезпеки для різних регіонів 

Порівняння із світовими аналогами: У порівняні з аналогами розробка має переваги 
щодо інформаційної насиченості, більшого переліку аналізованих ознак та залучення даних 
детальних польових геологічних досліджень та крупномасштабного геологічного картуван-
ня. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість.  Оскільки інтегральний аналіз, комплексна оцінка та інтер-
претація різнорідної інформації для прогнозу небезпечних геологічних процесів інструмен-
тально забезпечується застосуванням ГІС-технологій з їх потужними обчислювальними ре-
сурсами та інформаційною методологією, то вартість розробки залежить від вартості та за-
лучення спеціалізованого програмного забезпечення. Прогнозна ж інтегральна модель при-
родної небезпеки значно підвищує ефективність прийняття рішень щодо попередження нега-
тивних наслідків дії небезпечних геологічних процесів. 

Потенційні споживачі розробки: підприємства та організації Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи, Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, міс-
цеві органи влади, що використовують бази геоданих та концептуальні моделі окремих регі-
онів для аналізу небезпечних геологічних процесів.  

Стан готовності розробки: Розробка повністю готова до застосування. 

Результати впровадження: Результати розробки апробовано на Карпатському моде-
льному полігоні, а також впроваджені в навчальному процесі і наукових роботах геологічно-
го факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Пропозиції по співробітництву для інвесторів. Розробка може мати надзвичайно 
широке застосування як компонент локальних, територіальних і регіональних інформаційно-
аналітичних систем для моніторингу та моделювання небезпечних геологічних процесів та 
прийняття ефективних управлінських рішень.   

Адреса: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01601 МСП, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64. 
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