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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ
ВИКОНАТИ БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ ПОХІДНОЮ
ОХОРОНОЮ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ РАПТОВОГО
НАПАДУ ПРОТИВНИКА НА ГОЛОВНІ СИЛИ ПІД ЧАС
ЗДІЙСНЕННЯ МАРШУ ПІДРОЗДІЛОМ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Наведено методику, застосування якої може дозволити розробляти
рекомендації командирам підрозділів Національної гвардії України
та інших військових формувань щодо оцінювання та досягнення
прогнозованої можливості успішного виконання бойових завдань
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з розвідки похідною охороною для недопущення раптового нападу
противника на колону головних сил під час здійснення маршу.
У роботі було прийнято та наведено систему гіпотез і допущень, яка
визначає рамки та обмеження проведеного дослідження відносно
реальних умов здійснення маршу колоною головних сил та дій похідної охорони підрозділу Національної гвардії України.
Послідовне застосування методики та отримані результати моделювання можливо використовувати для розроблення рекомендацій командирам підрозділів Національної гвардії України та інших
військових формувань для досягнення встановленої прогнозованої
можливості виконати бойове завдання похідною охороною щодо
недопущення раптового нападу противника на головні сили колони, що охороняються.
Для застосування методики передбачено шість етапів. На першому
кроці здійснюють збирання та обробку початкових даних, необхідних для отримання шуканої оцінки ймовірності успішного виконання бойового завдання з розвідки похідною охороною підрозділу під час здійснення маршу. З другого по п’ятий крок відбувається
оцінювання шуканих проміжних ймовірностей. На шостому кроці
виникає можливість формувати рекомендації командирам підрозділу та органу розвідки щодо недопущення раптового нападу на головні сили колони під час здійснення маршу.
Рекомендації ґрунтуються на тактико-технічних характеристиках
одиниць озброєння, військової техніки, засобів ведення розвідки, що
наявні у підрозділах Національної гвардії України та можуть бути поширені для застосування іншими військовими формуваннями.
Оцінки шуканих значень ймовірностей можливо отримати за допомогою застосування відомих та апробованих підходів математичного моделювання військових дій.
Оцінку достовірності та адекватності отриманих результатів моделювання, рекомендацій може бути проведено шляхом порівняння
теоретичних розрахунків із уже відомими результатами виконання
бойових завдань на Сході України підрозділами Національної гвардії України та іншими військовими формуваннями, що накопичено
у відповідних відомостях та донесеннях.
Ключові слова: методика; марш; розвідка; похідна охорона.
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1. ВСТУП

Постановка проблеми. Суспільно-політична ситуація у державі
набула кризового стану та має тенденцію до подальшого загострення.
Для врегулювання подій на Сході України уряд був вимушений вдатися
до крайніх заходів – запровадження антитерористичної операції, що
набула розвитку та перейшла до масштабу операції Об’єднаних сил
(ООС). З метою проведення стабілізаційних заходів та вирішення
кризової ситуації до проведення ООС були залучені підрозділи та
частини Національної гвардії України (НГУ), Збройні Сили України
та інші силові структури та відомства за призначенням. Військові
частини і підрозділи НГУ залучаються до виконання відомих
службових та бойових завдань (СтаБЗ), перелік яких визначено Законом [1] та іншими керівними документами.
Для проведення планових ротацій, зміни дислокації та інших
маневрів війська можуть перевозитися різними видами транспорту,
але, як правило, здійснюють марш [2].
Підвищену загрозу для колон головних сил під час здійснення
маршу можуть становити засідки противника. Противник може застосовувати броньовану техніку, мінування шляхів та проводити
інші диверсійні дії на маршрутах руху підрозділів НГУ. Несвоєчасне
виявлення засідки противника похідною охороною підрозділу НГУ
може призвести до значних втрат серед особового складу підрозділу
головних сил, озброєння та військової техніки (ОВТ), про що свідчать
чисельні факти обстрілів колон силових структур на Сході України.
Тому виникає потреба більшу увагу зосередити на похідній охороні
підрозділів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Бойовому статуті
[2], доступних для відкритого користування джерелах країн НАТО
[3] − [10] розкривається тактика дій родів і видів військ та порядок
прийняття рішень для умов ведення загальновійськового бою, проте
питання щодо варіантів і способів отримання прогностичної кількісної
оцінки можливості виконати основні завдання похідною охороною
підрозділів під час здійснення маршу не розкрито. У найбільш відомих
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фундаментальних працях відносно моделювання бойових дій родів
і видів військ [11] – [13] та інших від них похідних наукових статтях та публікаціях [14] – [18] розрахункові вирази, що можуть бути
застосовані для формування зазначеної методики наведені, але подані
розрізнено. Існує потреба у проведенні додаткового аналізу щодо
придатності наявних матеріалів та їх синтезу відповідно для отримання
прогностичних оцінок можливості не допустити раптового нападу
противника на колону головних сил за рахунок ефективної роботи
органів розвідки підрозділу − головної похідної застави або дозорного
відділення, відповідно до основних завдань похідної охорони [2].
Можливо зробити висновок, що у доступних для відкритого користування джерелах прогнозування успішності виконання бойового
завдання похідною охороною підрозділу не проводиться. Таке завдання більшою мірою покладається на бойовий досвід командирів, який
може бути не достатнім або зовсім відсутнім. Отже, виникає потреба
розробити інструмент, за допомогою якого можливо формувати рекомендації командирам підрозділів щодо недопущення раптового нападу противника на колону головних сил із застосуванням наукових
підходів та положень теорії моделювання. Таким чином, стає актуальним завдання щодо розробки зазначеного інструменту, що може бути
подано у формі методики.
Метою статті є розробка методики оцінювання можливості
виконати бойове завдання похідною охороною щодо недопущення
раптового нападу противника на головні сили під час здійснення
маршу підрозділом НГУ.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Марш – організоване пересування підрозділів у колонах дорогами і колонними шляхами з метою виходу в призначений район або на
вказаний рубіж у встановлений час у повному складі в готовності до
виконання бойового завдання [2].
Під час маршу призначається похідна охорона із завданням забезпечити безперешкодне просування колони основних сил, унеможли8
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вити раптовий напад противника на підрозділи, які охороняються, і
забезпечити їм вигідні умови для вступу в бій, а також не допустити
проникнення до них наземної розвідки противника [2].
Система гіпотез та допущень, прийнята під час проведення
дослідження, містить таке:
рівень підготовки (навченість) особового складу приймається як
достатній;
морально-психологічний стан особового складу приймається як
достатній;
ймовірності знищення противника і-м типом озброєння – відомі,
не змінюються в різних умовах загальновійськового бою;
ефективність ведення розвідки силами похідної охорони
приймається рівною заявленій дальності за тактико-технічними
характеристиками (ТТХ) наявних засобів спостереження;
маскувальні заходи, рельєф місцевості, пора року, погодні умови –
не враховуються.
Для досягнення поставленої мети в межах прийнятих гіпотез та
допущень, відповідно до положень теорії математичного моделювання бойових дій [11] − [13], розглянемо та виділимо основні завдання
похідної охорони [2] для формування цільової функції, вибору показників та критерію ефективності процесу, що розглядається.
Успішне виконання бойового завдання похідною охороною підрозділу НГУ є подією не достовірною, тому виникає потреба використовувати математичний апарат теорії ймовірностей.
Виходячи із основних завдань похідної охорони підрозділу під
час здійснення маршу підрозділом [2], значення ймовірності (Pоптбз)
успішного виконання бойового завдання з розвідки похідною охороною підрозділу під час маршу буде залежати від ймовірностей неухилення противника від органів розвідки похідної охорони (Pнеухил.),
знищення засідки противника силами похідної охорони усіма наявними вогневими засобами (Pзн), своєчасного розгортання у бойовий
порядок колони головних сил під час здійснення маршу для вступу в
бій (Pрозг.).
№ 1(84)
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Ймовірність неухилення противника Pнеухил. від органів розвідки
похідної охорони можливо оцінити таким виразом [16]:
Pнеухил = sin(arcsin

Vпр
dсп
− arcsin
),
Dпр
Vохор

(1)

де dсп − дальність спостереження сил похідної охорони, км; Dпр − дальність до
противника у засідці, км; Vпр − можлива швидкість маневру противника, км/год;

Vохор − швидкість руху похідної охорони, км/год.

Ймовірність знищення ( Pзн ) засідки противника силами похідної
охорони усіма наявними вогневими засобами можливо оцінити таким
виразом [17]:
озбр

озбр

n1. тип
n2. тип
Pзн = 1 − (1 − P1озбр
⋅ (1 − P2озбр
⋅ ... ⋅ (1 − Pi озбр
.тип )
.тип )
.тип )

озбр
ni . тип

озбр
i .тип

,

(2)
озбр
i .тип

де P
− ймовірність знищення противника і-м типом озброєння; n
кість і-х одиниць озброєння сил похідної охорони, од.

− кіль-

Ймовірність своєчасного розгортання ( Pрозг ) у бойовий порядок
колони головних сил під час маршу для вступу в бій можливо оцінити
таким виразом [18]:
необх

Pрозг = 1 − e −Tбд
необх
бд

де T

необх

/ T розг

,

(3)

− необхідний час ведення бойових дій силами похідної охорони із

противником з метою забезпечення можливості розгорнутися колоні головних
необх

сил у бойовий порядок для вступу в бій, хв; T розг − середній необхідний час для
розгортання колони, що здійснює марш, у бойовий порядок, хв.

Критерій ефективності оцінювання можливості успішно виконати
бойове завдання похідною охороною набуває вигляду:
вст
вст
( Pнеухил ≥ Pнеухил
) ∩ ( Pзн ≥ Pзнвст ) ∩ ( Pрозг ≥ Pрозг
) = True .
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Блок-схема методики оцінювання можливості виконати бойове
завдання похідною охороною щодо недопущення раптового нападу
противника на головні сили під час здійснення маршу підрозділом
НГУ подано на рис. 1.
На першому кроці (рис. 1, блок 1) здійснюють збір та обробку
початкових даних, необхідних для отримання шуканої оцінки
ймовірності ( Pбзопт ) успішного виконання бойового завдання з
розвідки похідною охороною підрозділу під час маршу. Величини
Pнеухил , Pзн , Pрозг та їх складові описані у (1) – (3).
На другому кроці (рис. 1, блок 2) виконують обчислення значення
ймовірності Pнеухил .
На третьому кроці (рис. 1, блок 3) обчислюють значення
ймовірності Pзн .
На четвертому кроці (рис. 1, блок 4) обчислюють значення
ймовірності Pрозг .
На п’ятому кроці (рис. 1, блок 5) відбувається перевірка отриманих
значень ймовірностей відповідно до визначених вимог критерію
ефективності.
На шостому кроці (рис. 1, блок 6) на основі отриманих оцінок
шуканих ймовірностей виникає можливість формувати рекомендації
командирам підрозділу та органу розвідки щодо недопущення
раптового нападу на головні сили колони під час маршу.
Варіант рекомендацій командирам підрозділу та органу похідної
охорони.
Дальність ( dсп ) безпосередньо залежить від ТТХ наявних засобів
спостереження сил похідної охорони. Тому органу розвідки – силам
головної похідної застави та дозорного відділення необхідно мати такі
прилади спостереження, дальність яких перевищує дійсний вогонь
основних одиниць озброєння сил можливого противника. Мінімальна
дальність спостереження повинна перевищувати 400 м.
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Якщо сили похідної охорони не здатні знищити засідку противника
( Pзн ) , завдання похідної охорони полягатиме у сковуванні вогнем
необх

противника на час (T розг ) розгортання колони, що здійснює марш, у
бойовий порядок для вступу в бій на вигідних умовах, після чого, з
дозволу старшого командира, проводити відхід.
Відповідно до нормативу № 17 наказу [19] час розгортання із
похідної колони роти в бойовий порядок для відбиття раптового
нападу противника на оцінку “задовільно” становить 205 с, “добре” –
необх
170 с, “відмінно” – 155 с. Отримуємо: T розг = ( 205 + 170 + 155) / 3 ≈ 180 с.
Мінімальний час сковування противника силами похідної охорони
від роти – дозорного відділення становитиме 180 с. Для забезпечення
значення Pрозг » 0 ,95 відповідно до виразу (4), тобто на рівні практичної
значущості [11], час сковування має становити 540 с, тобто приблизно
до 9 хв.
Для інших підрозділів, наприклад батальйону, ідея проведення
розрахунків аналогічна до наведеної.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розроблено методику (рис. 1) оцінювання можливості виконати
бойове завдання похідною охороною щодо недопущення раптового
нападу противника на головні сили під час здійснення маршу
підрозділом НГУ.
Покрокове застосування методики дозволяє формувати
рекомендації командирам підрозділів та органам розвідки – головної
похідної застави та дозорного відділення щодо оцінювання та
досягнення прогнозованої можливості успішно виконати бойові
завдання щодо недопущення раптового нападу на колону головних
сил під час здійснення маршу.
Оцінку адекватності прогнозованих результатів досягається
шляхом застосування відомих, апробованих підходів.
Оцінка достовірності отриманих результатів може бути проведено шляхом порівняння теоретичних розрахунків із уже відомими ре№ 1(84)
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зультатами бойових дій на Сході України та досвідом, що накопичено
у відповідних аналізах бойових дій, відомостях та донесеннях.
Таким чином, виникає підстава вважати, що визначеної мети
досягнуто.
Можливо бачити, що розроблена методика (рис. 1) може
нарощуватися та доповнюватися додатковими показниками
ефективності, наприклад, урахуванням навченості особового складу,
впливу місцевості, погодних умов, пори року на ефективність ведення розвідки силами похідної охорони тощо, що обрано напрямом
подальших досліджень.
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V. Vlasiuk, A. Gasan. Assesment method of the possibility to perform
the combat task of the derivative guard to prevent the sudden attack
of the opponent on the main forces during the march by a unit of the
national guard of Ukraine
The method given in this article can allow to develop recommendations
to commanders of units of the National Guard of Ukraine and other military formations on assessment and achievement of the forecasted possibility of successful combat intelligence tasks by derivative guards to prevent a sudden attack on the main column during the march.
In publicly available sources, forecasting the success of the combat task
by the derivative guard of the unit is not carried out. This task relies more
on the combat experience of commanders, which may not be sufficient
or absent. Thus, there is a need to develop a tool using which is possible
to form recommendations to unit commanders to prevent a sudden attack of the enemy on the column of the main forces using scientific approaches and the provisions of modeling theory. Accordingly, the task of
developing this tool, which can be presented in the form of a methodology, becomes relevant.
The paper adopts and presents a system of hypotheses and assumptions,
which determines the scope and limitations of the study on the real conditions by a column of the main forces march and actions of the derivative guard of the National Guard of Ukraine.
Consistent application of the method and the obtained simulation results
can be used to develop recommendations to commanders of units of the
National Guard of Ukraine and other military formations to achieve the
established predictable ability to perform combat tasks with derivative
guards to prevent a sudden enemy attack on the main forces of the protected column.
There are six stages for the application of the method. In the first step,
the initial data necessary for obtaining the required estimate of the probability of successful completion of a combat reconnaissance task by the
derivative guard of the unit during the march is collected and processed.
The second to fifth steps evaluate the required intermediate probabilities.
In the sixth step, there is an opportunity to make recommendations to the
commanders of the unit and the intelligence agency to prevent a sudden
attack on the main forces of the column during the march.
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The recommendations are based on the tactical and technical characteristics of weapons units, military equipment, reconnaissance equipment
available in the units of the National Guard of Ukraine and can be disseminated for use by other military formations.
Estimates of the required probability values can be obtained by applying known and tested approaches to mathematical modeling of military
operations.
Assessment of the reliability and adequacy of the obtained results of
modeling, recommendations can be carried out by comparing theoretical
calculations with existing results of combat tasks in eastern Ukraine by
units of the National Guard of Ukraine and other military formations,
accumulated in relevant information and reports.
The developed method can be increased and supplemented by additional
indicators of efficiency, for example, taking into account the training of
personnel, the impact of terrain, weather conditions, seasons on the effectiveness of reconnaissance by derivative guards and others, which is
selected as further research.
Key words: method; march; reconnaissance; derivative guard.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ШТАБАМ ОРГАНІВ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ОЦІНКИ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГРОЗ ЗА НАПРЯМКАМИ
КОНТРАБАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ
НА КОРДОНАХ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті проаналізовано нормативно-правові дефініції процесу
контрабандної діяльності та оглядової роботи в пунктах пропуску
через державний кордон, проблеми, що виникають в процесі її проведення.
В умовах активізації ризиків на державному кордоні постає нагальна потреба в оцінці актуальних та потенційних загроз та їх прогнозуванні на певний період з метою своєчасної протидії їм навіть в
умовах відсутності достатньої кількості сил та засобів.
Прогнозування – процес складний та трудомісткий для будь-якої
організації, тому початковим етапом процесу прогнозування є ідентифікація потреби в прогнозній інформації. На цьому етапі необхідно дати відповідь на питання: “Для чого потрібний цей прогноз?
Яким чином він буде використаним для підготовки та прийняття
рішення на відповідному рівні управління?” Саме тому було проведено ідентифікацію учасників процесу прогнозування: суб’єкта,
замовника та користувача.
Суб’єкт прогнозування – це організація, структурний підрозділ, що
здійснює розробку прогнозу. В нашому випадку – це інформаційноаналітичний відділ органу охорони державного кордону.
Замовник прогнозу – організація, структурний підрозділ або окрема посадова особа, що ставить завдання на розробку прогнозу. В
органі охорони державного кордону – це штаб і начальник штабу
відповідно.
Користувач прогнозу – організація, структурний підрозділ або посадова особа, що використовують результати в своїй діяльності. В
окремих випадках користувачами прогнозу може бути і замовник.
Користувачами прогнозу є як прикордонні підрозділи, так і штаб
органу охорони державного кордону.
З метою оцінки та прогнозування загроз за напрямками контрабандної діяльності було проведено статистичний аналіз ре-
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зультатів оперативно-службової діяльності в пунктах пропуску
через державний кордон з країнам-членами Європейського Союзу та за допомогою спрощеного методу прогнозування, екстраполяції, було визначено тенденції у видах протиправної діяльності у середньостроковій перспективі на період 2021–2022 рр.
Застосування екстраполяції для прогнозування базувалося на
припущенні, що характер динаміки, тобто певна закономірність
(тенденція) зміни досліджуваного явища, яка мала місце для певного періоду часу в минулому збережеться на обмеженому відрізку
в майбутньому. Статистичний аналіз ґрунтувався на відомостях
аналітичних зведень про обстановку на державному кордоні та
результатів оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у період з 2012 до 2020 рр. Оцінка та
прогнозування здійснювалось відносно лише одного з видів
контрабандної діяльності – контрабанди зброї, решту можливо
буде визначити за аналогічною методикою.
Використання кількісного та якісного прогнозування показників
контрабандної діяльності разом із залученням висококваліфікованого персоналу, сучасних технічних засобів огляду, службових
собак цілком здатне підвищити ефективність виявлення в ППр
предметів та матеріалів, заборонених до ввезення/вивезення в/з
Україну(и).
Ключові слова: екстраполяція; кількісні та якісні показники;
контрабанда; контроль другої лінії; контроль першої лінії; огляд
транспортних засобів; прогнозування.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Контрабандна сфера є об’єктом діяльності
правоохоронних органів, у тому числі Держприкордонслужби [12].
Відповідно до [8], предметом контрабанди можуть виступати:
1) культурні цінності;
2) отруйні речовини;
3) сильнодійні речовини;
4) вибухові речовини;
5) радіоактивні матеріали;
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6) зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї
та бойових припасів до неї);
7) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.
Протидія економічній злочинності не є основним завданням прикордонного відомства, але результати у цій сфері також досить вагомі. Однак, деякі види контрабанди є об’єктом прискіпливої уваги. До
прикладу, мова може йти про акцизні товари (алкоголь, цигарки, нафтопродукти).
Огляд транспортних засобів і вантажів в ППр з метою виявлення предметів та матеріалів, заборонених до ввезення/вивезення в/з
Україну(и) організований та здійснюється в процесі процедур здійснення контролю першої та другої ліній [10].
Контроль першої лінії включає проведення заходів перевірки в
мінімально необхідному обсязі для визначення наявності законних
підстав для перетинання державного кордону транспортними засобами та вантажами.
Він передбачає проведення візуального огляду транспортних засобів та вантажів без втручання в їх конструктивні особливості (зовнішній огляд транспортних засобів та вантажів, огляд кабін, купе,
кают, салонів, цілісності упаковок, наявність пломб, спостереження за
поведінкою пасажирів та обслуги).
Контроль другої лінії – це заходи щодо додаткового вивчення наявності законних підстав для перетинання державного кордону України транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.
Рішення про застосування процедури контролю другої лінії стосовно транспортних засобів та вантажів приймається СПнППр [11].
У процесі оглядової роботи виникають проблеми об’єктивного та
суб’єктивного характеру, до прикладу:
неналежні теоретичні знання та практичні навички місць можливого укриття предметів контрабанди в сучасних транспортних засобів, насамперед вантажних;
відсутність постійної достовірної інформації про можливість перетинання кордону контрабандою;
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недостатня укомплектованість підрозділів відповідними спеціалістами призводить до використання службових собак на смугах
руху, що унеможливлює їх роботу з огляду максимальної кількості
транспортних засобів та вантажів, які переміщуються через державний кордон;
у ППр відсутні сучасні засоби для проведення огляду транспортних
засобів та вантажів без їх розвантаження, що зокрема призводить до
збільшення часу на оформлення або взагалі затрудняє проведення огляду.
Неефективна оглядова робота з виявлення контрабанди потенційно призведе до негативних наслідків у загальному. Тому, об’єктивно,
виникає необхідність у постійному проведенні статистичного аналізу результатів оперативно-службової діяльності у ППр, аналітичних
зведень про обстановку на державному кордоні за останні роки та визначенням основних загроз за напрямками контрабандної діяльності,
прогнозування її кількісних та якісних показників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує достатня кількість наукових праць, які надають напрямки діяльності з підвищення
ефективності оглядової роботи в ППр через державний кордон, протидії контрабандній діяльності. Практично всі вони спрямовані на
вдосконалення технічних засобів прикордонного контролю, підготовку персоналу до оглядової роботи, комплексного застосування різнорідних сил та засобів, службових собак. Але є важливим визначення
прогнозування напрямків загроз на підставі аналітичної роботи штабів органів охорони державного кордону.
Зокрема, питанням оглядової роботи та протидії контрабандної
діяльності були присвячені роботи Біньковського О. А. (вибір параметрів технічних засобів для огляду транспортних засобів) [3], Єрошина Б. Ф. (імовірність виявлення предметів контрабанди в вантажах
різної складності) [6], Лейди Б. В. (використання сил та засобів для
проведення оглядової роботи) [7], Шершуна А. А. (митне оформлення
транспортних засобів та вантажів) [20].
Мета статті – на підставі аналізу наукової літератури, нормативних документів, практичного досвіду у сфері прикордонного контролю, результатів ОСД у ППр на ділянці кордону з країнами ЄС, зведень
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про обстановку на державному кордоні розробити рекомендації щодо
визначення основних загроз за напрямками контрабандної діяльності
в ППр з використанням методик прогнозування.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою оцінки та прогнозування загроз за напрямками контрабандної діяльності проведемо статистичний аналіз результатів ОСД
в ППр на західному сегменті кордону та за допомогою спрощених методів прогнозування визначимо тенденції у видах протиправної діяльності [14].
Для прикладу, обмежимося оцінкою та прогнозуванням тільки
одного з видів контрабандної діяльності – контрабанди зброї, решту
можливо визначити за аналогічною методикою.
Проведемо статистичний аналіз результатів оперативно-службової
діяльності органів охорони державного кордону на кордоні з країнами ЄС.
Загалом по кордону відмічається збільшення активності та обсягів незаконного переміщення через державний кордон зброї на
7,83 % (2020 р. – у 385 випадках виявлено 468 од., 2019 р. – у 320 випадках виявлено 434 од.).
Із загальної кількості переважна більшість зброї затримується в
ППр для автомобільного та залізничного сполучення.
Найбільш активною залишалась українсько-польська ділянка
кордону, де у 280 випадках виявлено 340 од. зброї (70 % від загальної
кількості).
Разом з цим, відмічається:
Збільшення кількості виявленої зброї на кордоні зі Словаччиною –
на 21 % (у 2019 р. – 37 од., у 2020 р. – 45), з Румунією – на 27 % (у 2019
р. – 33 од., у 2020 р. – 42) та з Угорщиною –на 17 % (у 2019 р. – 35 од., у
2020 р. – 41 [14].
Для достовірності розрахунків та визначення тенденцій виникає
необхідність у статистичних даних за напрямком контрабандної діяльності за період хоча б 5–7 років [14]–[18].
Зведемо дані з виявлення зброї на західному кордоні за період
2012–2020 роки (табл. 1).
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Таблиця 1
Статистичні дані щодо затримання зброї в ППр
на ділянках кордону з країнами ЄС у 2012–2020 рр (од.)
Рік

Країна
Польща

Словаччина

Угорщина

Румунія

ВСЬОГО

2012

140

50

47

43

280

2013

270

20

6

16

312

2014

370

29

9

74

482

2015

350

27

8

66

451

2016

554

0

13

39

606

2017

500

1

16

22

539

2018

320

12

20

32

384

2019

329

37

35

33

434

2020

340

45

41

42

468

Проведемо аналіз якісних показників контрабандної діяльності за
напрямком “зброя”, використовуючи аналітичні зведення [1].
У більшості випадків вогнепальна зброя виявлялась у громадян
України, Литви, Німеччини, Словаччини та Румунії.
Основними способами переміщення зброї залишаються:
вогнепальної та мисливської – автомобільним транспортом на
виїзд з України, приховано серед багажу або в конструктивних особливостях транспортних засобів;
холодної, пневматичної та електрошокової – в салонах транспортних
засобів як в Україну, так і з України, в основному як засіб самозахисту.
На підставі наведених статистичних даних, використовуючи доступні засоби прогнозування пакету програм MS Office Microsoft Excel,
можливо спрогнозувати інтенсивність потоку контрабанди зброї в певний період часу на підставі статистичних показників за минулий період.
Прогнозування можливо здійснювати за різними показниками
оперативно-службової діяльності. Головне – мати достатньо статистичної інформації.
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Ідея прогнозування службових показників базується на припущенні, що закономірність розвитку, яка діяла в минулому (усередині
ряду службової динаміки), збережеться і в прогнозованому майбутньому. У цьому сенсі прогноз засновано на екстраполяції. Екстраполяція, проведена в майбутнє, називається перспективною, а в минуле –
ретроспективною.
Прогнозування методом екстраполяції базується на припущеннях:
а) розвиток досліджуваного явища в цілому описується плавною
кривою;
б) загальна тенденція розвитку явища в минулому і сьогоденні не
вказує на серйозні зміни в майбутньому;
в) урахування випадковості надає можливість оцінити ймовірність відхилення від закономірного розвитку.
Надійність і точність прогнозу залежать від того, наскільки близькими до дійсності виявляться ці припущення і наскільки точно вдалося охарактеризувати виявлену в минулому закономірність [2], [4].
Наведемо практичний розрахунок.
Для експериментального дослідження прогнозування процесу
контрабандної діяльності як вихідних даних візьмемо відповідну інформацію, яку надано таблиці 1.
Результати прогнозування показників контрабандної діяльності
подані на рис. 1, 2.

Рис. 1. Результат прогнозування контрабандної діяльності на ділянці
кордону з Республікою Польща до 2022 року на підставі статистичних
даних за 2012–2020 р.
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Рис. 2. Результат прогнозування контрабандної діяльності на ділянці
кордону з країнами ЄС до 2022 року на підставі статистичних даних
за 2012–2020 рр

Штаб прикордонного загону, маючи статистичні дані результатів
ОСД, може здійснювати прогнозування, за необхідності, на будь-який
період (місяць, рік тощо). Процедури розрахунку при цьому не змінюються.
Прогнозування може здійснюватися за окремими ППр, ППр для
різного виду сполучення.
Отримавши інформацію за кількісними показниками, штабами
органів охорони державного кордону проводиться прогнозування за
якісними ознаками. Основними питаннями, на які потрібно відповісти, будуть:
На яких транспортних засобах можливе перевезення через кордон контрабанди?
Які часові показники (в який час доби, період, сезон) перетинання кордону контрабандою?
Де зареєстрований транспортний засобів (юридична особа, фізична особа).
Які марки, моделі транспортних засобів та з яким місцем реєстрації (область, місто) транспортні засоби?
У вантажах якого типу може провозитись контрабанда?
Які конструктивні особливості можуть використовуватися для
перевезення контрабанди?
Крім того, штаб аналізує зведення про обстановку на державному кордоні за період [1] та фактори, які впливають на рівень загрози
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контрабандної діяльності на кордонах з країнами ЄС та профілі ризиків на поточний період.
Наведемо приклад прогнозування контрабандної діяльності за
якісними ознаками.
Аналіз практичної діяльності органів охорони державного кордону ЗхРУ щодо протидії контрабанді дозволив визначити, що основними способами та схемами злочинної діяльності можуть бути такі [1],
[14]–[18].
1. Використання документів для митного оформлення вантажу,
що надійшов на територію України:
з поданням неправдивих даних про інвойсну кількість чи вартість
товару; із зміною фактичного найменування товару (вантажу); під виглядом гуманітарної допомоги; ввезення нових товарів під виглядом
секонд-хенду;
використання сертифікатів про переміщення лісоматеріалів через
державний кордон України, які вже були використані при відправленнях попередніх партій товару; незаконне вивезення з України брухту
кольорових металів; неправдиві дані про режим вантажу, що фактично ввозиться на територію України, у т. ч. залізничним транспортом,
а оформляється як транзитний (“перерваний транзит”); порушення
законодавства при переміщенні товарів митною територією України
в режимі “Транзит”.
2. Провезення вантажів через ППр “в темну” (без прикордонномитного оформлення).
3. Сплата митних платежів не в повному обсязі шляхом оформлення товарів на фірми, які зареєстровані у вільних економічних зонах, що передбачає розмитнення товарів на пільгових умовах.
4. Вантаж, що прибув на територію України, розформовується за
вказівкою відправника вантажу начебто для повернення назад або переадресування.
5. Вантаж, що прибув на територію України в ППр для залізничного сполучення, перевозиться на митні ліцензійні склади, де під час
його оформлення застосовуються перераховані вище схеми протиправної діяльності.
№ 1(84)
2021

29

ВІЙСЬКОВI НАУКИ

6. Вантаж на територію України ввозиться в режимі “реекспорту”.
7. Ухилення від сплати митних платежів шляхом ввезення товарів
на митну територію України під виглядом давальницької сировини
для подальшої переробки на території України.
8. Підробка (зміна) вузлових та агрегатних номерів на автомобілі,
зміна типу автомобіля.
9. Використання підроблених документів на автомобілі, які ввозяться в Україну, а також реєстраційних номерів та документів, які незаконно видані.
10. Укладання громадянином України негласного договору з власником транспортного засобу однієї з країн Західної Європи про купівлю його автомобіля за 50–60 % його вартості.
11. Ввезення викраденого автотранспорту (тактика “дублів” за
маркою та кольором автомобіля).
Найбільш часто контрабандні товари можуть переміщуватися:
а) в поїздах – купе провідників, рундуки у пасажирських купе,
матраци та подушки комплекту для відпочинку пасажирів, особисті
речі пасажирів та провідників, тамбури, міжстельовий простір, туалети вагонів, за трубою опалювальної системи, опалювальні батареї в
купе пасажирів, ящики для вугілля, топка робочого тамбура, раковина
туалету;
б) у вантажних автомобілях – подвійні стіни у вантажному відділенні, паливні баки, повітряні фільтри, палетні відсіки під рамою
автомобіля, кабіна, місце для відпочинку водіїв, запасні колеса, рама
причепа;
в) в автобусах – багажне відділення, повітропроводи пасажирського салону, місця пасажирів, ручний багаж, двері водія;
г) у легкових автомобілях – багажний відсік, запасні колеса, підкрилки, повітряний фільтр, панель приладів, двері, обшивка салону,
підголовники і крісла водія та пасажирів;
д) у літаках – багажне відділення, ручний багаж пасажирів, в одязі
та на тілі пасажирів.
Основні способи ввезення зброї, вибухівки, набоїв:
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приховування від прикордонно-митного контролю заборонених
предметів у конструктивних особливостях транспортних засобів та
спеціально облаштованих тайниках та схованках;
ввезення під виглядом інших товарів.
Основні способи ввезення наркотичних засобів:
приховування від прикордонно-митного контролю заборонених
предметів в конструктивних особливостях транспортних засобів та
спеціально облаштованих тайниках та схованках;
провезення наркотичних засобів у посилках, особистих речах,
наркокур’єрами;
приховування наркотичної сировини в приміщеннях транспортних засобів окремо від наркокур’єра, з метою уникнення від відповідальності у разі виявлення.
Основні способи ввезення контрабандних товарів:
приховування від прикордонно-митного контролю;
заниження митної вартості та ваги товару;
оформлення під кодом іншого товару з меншою митною вартістю;
виготовлення подвійних пакетів документів на один і той самий
товар;
перерваний транзит через територію України з розвантаженням
транзитного товару.
На підставі кількісного та якісного прогнозування контрабандної діяльності за її видами, штабом ООДК розробляються превентивні комплексні заходи щодо проведення оглядової роботи в рамках
контролю першої та другої ліній контролю.
Звісно, що при плануванні оглядової роботи повинні бути враховані об’єктивні чинники, як то відсутність достатнього часу для
проведення огляду, належних майданчиків з необхідним обладнанням, неукомплектованість інспекторським складом, сучасною спеціальною оглядовою технікою, яка б дозволяла значно скоротити час
на проведення огляду важкодоступних місць і надавала можливість
виявляти схованки в транспортних засобах, зроблених у заводських
умовах.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підвищення ефективності оглядової роботи в ППр можливо за
рахунок визначення штабами органів охорони державного кордону
превентивних заходів на підставі аналізу результатів оперативнослужбової діяльності та аналітичних зведень та прогнозування.
Звісно, само прогнозування є складним процесом та може
складатися з декількох етапів. Прогнозування процесу контрабандної
діяльності, що очікується в наступному періоді охорони державного
кордону в ППр, рекомендується проводити шляхом узагальнення
наявних статистичних даних противоправної діяльності в ППр за
підсумками ОСД, складенням графіків залежності кількості випадків
правопорушень в ППр від певних показників, проведенням прогнозу
щодо категорії осіб та транспортних засобів, які можуть здійснювати
контрабандну діяльність в ППр, визначенням елементів рішення на
охорону державного кордону в ППр.
Кількісне та якісне прогнозування показників контрабандної
діяльності разом із використанням висококваліфікованого персоналу,
сучасних технічних засобів огляду, службових собак максимізує
показники щодо виявлення в ППр предметів та матеріалів,
заборонених до ввозу/вивозу в/з Україну(и).
Подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення
та деталізацію напрямків контрабандної діяльності по ППр для
різних видів сполучення, а також особливостей оглядової роботи
в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на ділянках з тимчасово
окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях.
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Bereziuk V., Tokarchuk M., Boiko V. Recommendations to the state
border guard bodies on the threat assessments and forecast in the area
of smuggling activities at bcpson borders with the European union
countries
The article analyzes the regulatory definitions of the smuggling process
and survey work at BCPs across the state border, the problems that arise
in the process of its implementation.
Under the conditions of risks intensification on the state border, there is
an urgent need to assess current and potential threats and predict them
for a certain period to counter them in a timely manner, even in the
absence of sufficient forces and means.
Forecast is a complex and time-consuming process for any organization,
so the initial stage of the forecasting process is to identify the need for
predicted information. At this stage, it is necessary to answer the question: “What is this forecast for? How will it be used to prepare and make
decisions at the appropriate level of government?” That is why the partici-
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pants of the forecasting process were identified: the subject, the customer,
and the user of the forecast.
The subject of forecasting is an organization, a structural unit that develops the forecast. In our case, it is the information-analytical department
of the state border guard body.
The customer of the forecast is the organization, structural unit or the
separate official who puts a task on forecast development. In the state border guard body, it is the headquarters and the chief of staff, respectively.
The user of the forecast is the organization, structural unit or official who
uses the results in their activities. In some cases, users of the forecast may
be the customer. Users of the forecast are both border guard units and the
headquarters of the state border guard body.
To assess and predict threats in the smuggling areas, there was conducted
a statistical analysis of the results of operational and service support activities at BCPs across the state border with EU member states and using
a simplified method of forecasting, extrapolation, there were identified
trends in illegal activities in the medium term for the period 2021-2022.
The use of extrapolation for forecasting assumed that the nature of the
dynamics, namely a certain pattern (trend) of change in the phenomenon
under study, which took place for a certain period in the past will remain
for a limited period in the future. The statistical analysis was based on
information from analytical reports on the situation at the state border
and the results of operational and service support activities of the State
Border Guard Service of Ukraine in the period from 2012 to 2020. Assessment and forecast were carried out in relation to only one of the types
of smuggling activities – arms smuggling, the rest can be determined by
a similar method.
The use of quantitative and qualitative forecast of smuggling indicators
together with the involvement of highly qualified personnel, modern
technical means of inspection, service dogs is quite able to increase the efficiency of detection in BCPs items and materials prohibited for import /
export to / from Ukraine (s).
Key words: extrapolation; quantitative and qualitative indicators; smuggling; second-line control; first-line control; vehicle inspection; prognostication.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНКИ
СПРОМОЖНОСТІ ЛІНІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ПРОТИДІЯТИ ЗБРОЙНИМ ПРОВОКАЦІЯМ
НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ
Стаття присвячена обґрунтуванню того, що країни-агресори, як
правило, використовують збройні провокації в прикордонних районах для подальшого розвитку різних сценаріїв, які можуть мати
як повномасштабне воєнне, так і політичне продовження.
Доведено, що передувати реалізації таким планам буде накопичення
розвідданих щодо військових формувань у прикордонних районах
“держави-жертви”, уточнення можливостей інфраструктури, мож©Луцький О., Третяк Д.
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ливості сил реагування тощо. Крім зазначених моментів, на думку
авторів, країна-агресор буде реалізовувати прикордонні збройні провокації (воєнні, цивільні) або з метою перевірки боєготовності як сил
прикриття державного кордону, так і сил реагування (для вивчення
часових параметрів, потенційних можливостей сил і засобів тощо),
або для розпалу повномасштабного застосування військової сили.
Представлено історичні факти, коли держави-агресори розпочинали свої загарбницькі дії на основі провокацій.
Акцентовано на тому, що перед початком реалізації будь-якої військової провокації країна-агресор акумулює необхідний військовий
потенціал у своїх прикордонних районах або районах, з яких в короткий термін необхідні сили та засоби можуть бути переміщені в
заданий район дій.
З урахуванням наведеного прикладу щодо кількості зосередження сил
і засобів збройних сил Російської Федерації напроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби “Велика Писарівка” Сумського прикордонного загону існує ймовірність проведення противником
у районі відповідальності вказаного відділу збройної провокації.
Із логічних висновків обґрунтовано об’єктивну потребу в розробці
науково-методичного апарату оцінки спроможності лінійних підрозділів (ВПС) протидіяти збройним провокаціям на державному
кордоні.
Ключові слова: збройні провокації; прикордонний район; оцінка
спроможності.

1. ВСТУП

В умовах агресії з боку Російської Федерації (далі – РФ), докорінних змін у суспільно-політичному житті країни, проведення реформ
правоохоронної та судової систем особливої актуальності набуває
проблема забезпечення ефективного протистояння можливій збройній агресії.
З моменту фактичного та формального розпаду СРСР і по теперішній час незалежна Україна як європейська держава намагається
посилити свої позиції, всупереч намаганням РФ відновити світову гегемонію, втрачену з розпадом СРСР.
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У російській агресорській стратегії Україна посідає ключове місце. Без її повного підпорядкування успішне продовження агресивного зовнішнього курсу РФ неможливе. Головна мета російської агресії
проти України полягає у фактичному перетворенні України на усталеного сателіта Росії за одночасного збереження формальної політичної
незалежності України.
Україна як незалежна держава у 2014 році відчула на собі гібридний (військово-політичний та інформаційний) механізм реалізації
концепції нетрадиційних військових дій РФ з використанням широкого спектру різновидів диверсійних груп противника.
Стає очевидним, що перш за все реалізація “асиметричних дій”
буде проводитись із використанням диверсійно-розвідувальних груп
та організацією збройних провокацій у прикордонних районах з подальшим розвитком різних сценаріїв, які можуть мати як воєнне, так
і політичне окреслення [1].
Завдання щодо протидії ДРГ (спільні дії та відповідальні) та
збройним провокаціям на державному кордоні покладаються на підрозділи ДПСУ, що виявляє необхідність науково обґрунтованої оцінки спроможності перш за все лінійних прикордонних підрозділів протидіяти збройним провокаціям на державному кордоні.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Щоб відповідати не
лише європейським, але й світовим стандартам, ДПСУ пройшла у своєму розвитку логічний шлях від військ до служби з метою якісної реалізації реформістських процесів. Разом із тим у зв’язку з новими загрозами, викликаними “гібридною” війною РФ, виникла життєва потреба
для національної безпеки держави переглянути підходи в охороні державного кордону, особливо на південному та східному напрямках, повернутися до елементів військової складової в захисті державних кордонів (що було розпочато у 2014 році та триває до сьогодні) [2].
Разом із тим, на думку авторів, доцільно звернути увагу на спроможність до воєнного протистояння лінійних підрозділів ДПСУ (відділів прикордонної служби, ОБПК, ПКШР тощо).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відомій літературі,
яка присвячена організації та виконанню завдань прикордонними
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підрозділами в КПВВ, розглядалися питання щодо визначення раціонального варіанта оперативно-службової діяльності ВПС типу “А”
у КПВВ, оцінки спроможності прикордонного загону виконувати завдання щодо вогневого прикриття контрольних пунктів в’їзду–виїзду та методичному апарату формування раціональної організаційноштатної структури прикордонного підрозділу швидкого реагування
для застосування в умовах загострення воєнно-політичної обстановки (наприклад [3]–[5] та ін.), але методичний апарат оцінки спроможності лінійних підрозділів протидіяти збройним провокаціям на державному кордоні у відомій літературі не розглядався.
Метою статті є обґрунтування необхідності розробки науковометодичного апарату оцінки спроможності лінійних підрозділів протидіяти збройним провокаціям на державному кордоні.
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Викладення основного матеріалу дослідження. Ще у 2013 році
генерал Валерій Герасимов, начальник Генштабу ЗС РФ, виступив з доповіддю щодо війн майбутнього на засіданні Академії військових наук
РФ. Тоді він більшою мірою спирався на приклад масових протестів,
повстань і внутрішніх конфліктів із зовнішньою участю на Близькому
Сході в 2010–2012 роках, відомих як “арабська весна”.
Перед початком спеціальної армійської операції ЗС РФ щодо
анексії Криму, війни на Донбасі та інших драматичних подій “російської весни” доповідь була надрукована [6] і стала відомою як “доктрина гібридної війни Герасимова”.
У доповіді йшлося про “асиметричні дії” – використання як військових, так і невійськових інформаційних методів дестабілізації противника. Герасимов стверджував, що “фронтальні зіткнення великих
угруповань військ (сил) на стратегічному та оперативному рівні поступово відходять у минуле”, а їм на зміну йдуть безконтактні далекобійні високоточні удари разом з діями спецназу, диверсійно-розвідувальних груп у поєднанні з силами “внутрішньої опозиції”.
Доктрина Герасимова була реалізована в Криму, на Донбасі і в Сирії, що фактично може розглядатися як переосмислення в реаліях ХХI
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століття добре відомої концепції нетрадиційних військових дій, які
в сучасній російській військовій термінології дістали назву “нелінійних” та мають подальшу перспективу розвитку.
У рамках цих уявлень основною метою нелінійних бойових дій є
досягнення потрібних стратегічних і геополітичних результатів із задіянням широкого інструментарію невоєнних методів і засобів: явної
і таємної дипломатії, економічного тиску, завоювання симпатій місцевого населення тощо. Доктрина передбачає співвідношення невоєнних і воєнних дій (див. рисунок [7]).
Наведена інформація щодо “асиметричних дій” РФ виявляє необхідність їх спроєктувати на площину їх реалізації в прикордонних
районах.
Збройна агресія РФ проти України стала апогеєм її імперської
політики. Розпочате 20 лютого 2014 року (зафіксовані перші випадки
порушення ЗС РФ всупереч міжнародно-правовим зобов’язанням РФ
порядку перетину державного кордону України [8]) відкрите воєнне
протистояння призвело до кризи не тільки в політичній та воєнній
сферах Української держави, але і у відносинах між Західними державами та Росією.
Найбільш небезпечним вважається варіант повномасштабного
застосування військової сили з боку РФ. Загроза повноцінного військового вторгнення Збройних Сил Російської Федерації в Україну
може реалізуватися на ймовірних напрямках: Тирасполь – Одеса, Сімферополь – Херсон, Донецьк – Дніпро, Бєлгород – Харків, Курськ –
Суми, Брянськ – Чернігів.
Передувати реалізації такого плану буде накопичення розвідданих щодо військових формувань у прикордонних районах України,
уточнення можливостей інфраструктури, можливості сил реагування
тощо. Крім зазначених моментів, на думку авторів, ворог буде реалізовувати прикордонні збройні провокації (воєнні, цивільні) або з метою перевірки боєготовності як сил прикриття державного кордону,
так і сил реагування (для вивчення часових параметрів, потенційних
можливостей сил і засобів тощо), або для розпалу повномасштабного
застосування військової сили.
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Сам термін “провокація” (лат. рrovocation) означає дію або низку
дій, які мають на меті викликати реакцію тих, кого провокують. Як
правило, проводяться з метою штучного створення складних обставин або негативних наслідків для тих, кого провокують [9].
Воєнна історія має доволі велику кількість історичних фактів, які
підтверджують, що держави-агресори доволі часто розпочинають свої
загарбницькі дії на основі провокацій, наприклад:
Майнільський інцидент – провокація, інсценована радянськими
спецслужбами на радянсько-фінському кордоні, що стала формальним приводом до радянсько-фінської війни 1939–1940 рр.;
Глейвіцький інцидент – провокація, інсценована СС, що послужила приводом до нападу Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року,
який став початком Другої світової війни;
операція “Сусанна” – провокація, інсценована ізраїльською військовою розвідкою АМАН у липні 1954 року, спрямована проти Єгипту, тощо.
Історія незалежної України також має приклад провокації, яка переросла в інцидент навколо острова Коса Тузла у 2003 році. У монографічному дослідженні [8] розглянуто російсько-український прикордонний конфлікт 2003 року в Керченській протоці під час незаконного спорудження РФ дамби від Таманського півострова до острова Коса Тузла.
Можна зробити певний висновок, що країни-агресори, як правило, перед початком своїх загарбницьких планів щодо широкомасштабного воєнного вторгнення використовують збройні провокації
як на своїй території, так і в прикордонних районах країн – “жертв
воєнної агресії”. Окремою характерною ознакою для прогнозування
можливості реалізації воєнної агресії є накопичення необхідної для її
реалізації кількості військових сил і засобів у прикордонних районах
країни-аресора.
Також доречно зазначити, що у разі ухвалення такого рішення керівництвом Росії реалізовуватися такий сценарій буде у вкрай стислі
терміни, з метою мінімізації опору. Для знищення важливих військових і економічних цілей можуть бути використані авіаційні удари. Уже
зараз, за даними військових розвідників, кількість літаків тактичної
№ 1(84)
2021

45

ВІЙСЬКОВI НАУКИ

авіації у прикордонних з Україною районах досягла п’ятисот одиниць,
військових вертольотів – понад триста.
Наступним етапом повномасштабного вторгнення може стати сухопутна операція, щоб взяти під контроль конкретні території. За наявною інформацією, РФ зосередила на україно-російському кордоні, а
також на окупованих територіях більше вісімдесяти тисяч військовослужбовців. Починаючи з 2016-го в Південному військовому окрузі РФ
створили три нові мотострілкові дивізії.
Сьогодні вище російське командування відмовляється від бригадної системи управління і переходить на дивізійну систему. Керівництво ЗС РФ відмовилося від оперативних командувань і перейшло
знову на військові округи. Уже створено два оперативно-стратегічних
напрямки. Усе це свідчить про те, що це угруповання військ, можливо,
готується до війни.
Основними завданнями, які буде вирішувати російське військове
командування на території України, можуть бути:
просування основних частин уздовж р. Дніпро в напрямку Кримського півострова, що відкриває безперешкодний вихід до Чорного та
Азовського морів;
захоплення великих українських міст із високорозвиненим науково-промисловим комплексом та важливими підприємствами, таких
як Харків, Дніпро, Запоріжжя.
Основні зусилля противника можуть бути зосереджені на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Тільки на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби “Велика Писарівка” Сумського прикордонного загону очікується ймовірне
проведення демонстраційних та “турбуючих” дій визначеними частинами та підрозділами 20-ї армії Західного військового округу РФ – м. Вороніж (близько 350 км від державного кордону України) (далі – ДКУ), а саме:
3-тя мотострілецька дивізія – н. п. Валуйки, Білгородська обл.
(близько 32 км від ДКУ):
237-й танковий полк – н. п. Солоти, Білгородська обл. (близько
35 км від ДКУ);
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752-й мотострілецький полк – н. п. Солоти, Білгородська обл.
(близько 35 км від ДКУ);
84-й окремий розвідувальний батальйон – н. п. Валуйки, Білгородська обл. (близько 32 км від ДКУ);
окрема рота безпілотних літальних апаратів;
окрема рота РЕБ – н. п. Валуйки, Білгородська обл. (близько 32 км
від ДКУ).
448-ма ракетна бригада – м. Курськ (близько 200 км. від ДКУ);
53-тя зенітна ракетна бригада – м. Курськ (близько 200 км від ДКУ).
підрозділи прикордонного управління ФСБ РФ по Білгородській
та Воронізькій областях РФ:
відділ прикордонної служби “Грайворон” (чисельність – до 150
чол.) – н. п. Грайворон, Білгородська обл. (близько 10 км. від ДКУ);
прикордонна комендатура “Козинка” (чисельність – до 250 чол.) –
н. п. Козинка, Білгородська обл. (близько 4 км від ДКУ).
Метою їх дій може бути сковування угруповань ЗС України та
недопущення їх перекидання на інші напрямки. Одночасно противник завершить перекидання частин та з’єднань до прикордонних
з Україною районів, а також здійснить перегрупування та зосередження 20 А на території Бєлгородської області (ймовірно, 3 мсд) для
подальших дій.
Із вищевикладеного можливо зробити висновок, що напроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби “Велика Писарівка” на різній віддаленості від ДКУ зосереджено значні сили і засоби
противника, які будуть задіяні під час його збройного вторгнення.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

За результатами ретроспективного аналізу можна зробити висновок, що країни-агресори для початку реалізації своїх загарбницьких
дій використовують Збройні провокації як на своїй території, так і в
прикордонних районах країн-жертв воєнної агресії.
Перед початком реалізації будь-якої військової провокації країнаагресор акумулює необхідний військовий потенціал у своїх прикор-
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донних районах або районах, з яких у короткий термін необхідні сили
та засоби можуть бути переміщені в заданий район дій.
З урахуванням наведеного прикладу щодо кількості зосередження сил і засобів ЗС РФ напроти ділянки відповідальності ВПС “Велика Писарівка” Сумського прикордонного загону існує ймовірність
проведення противником у районі відповідальності вказаного відділу
збройної провокації.
Отже, виникає об’єктивна потреба в розробці науково-методичного апарату оцінки спроможності лінійних підрозділів (ВПС) протидіяти збройним провокаціям на державному кордоні.
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, передувати реалізації агресорським планам буде накопичення розвідданих щодо військових формувань у прикордонних районах “держави-жертви”, уточнення потенційних можливостей інфраструктури, можливості сил реагування тощо. На думку авторів,
країна-агресор буде реалізовувати прикордонні збройні провокації
(воєнні, цивільні) або з метою перевірки боєготовності як сил прикриття державного кордону, так і сил реагування (для вивчення часових параметрів, потенційних можливостей сил і засобів тощо), або
для розпалу повномасштабного застосування військової сили, або як
реалізацію дистурбування державних інституцій.
Акцентовано на тому, що перед початком реалізації будь-якої воєнної провокації країна-агресор акумулює необхідний військовий потенціал у своїх прикордонних районах або районах, з яких у короткий
термін необхідні сили та засоби можуть бути переміщені в заданий
район дій.
Відповідно до зазначеного, усе більшого значення набувають питання підвищення ефективності управління підрозділами охорони
державного кордону в контексті протидії збройній агресії, в основі
якого лежить удосконалення методичного апарату оцінки реальної
спроможності відділу прикордонної служби протидіяти цій агресії,
використовуючи адекватні критерії оцінки.
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Lutsky A., Tretiak D. Justification of the necessity of developing
a scientific and methodological apparatus for assessing the capacity
of linear divisions to combat armed provocations on the state border
The article is devoted to the substantiation that the aggressor countries, as
a rule, use armed provocations in the border areas for the further development of multifaceted scenarios, which can have both a full-scale military and political continuation.
It was being prove that the implementation of such plans would being
preceded by the accumulation of intelligence on military formations in
the border areas of the “victim state”, clarification of infrastructure capabilities, response capabilities, and so on. In addition to these points,
according to the authors, the aggressor country will implement border
armed provocations (military, civilian), or to test the combat readiness
of both the state border cover and response forces (to study time parameters, potential capabilities of forces and means, etc.), or to inflame the
full-scale use of military force.
Historical facts were being present when the aggressor states began their
aggressive actions based on provocations.
Emphasis was being place on the fact that before the implementation of
any military provocation, the aggressor country accumulates the necessary military potential in its border areas or areas from which in a short
time the necessary forces and means were being move to a given area of
action.
Given the above example of the number of concentration of forces and
means of the armed forces of the Russian Federation in front of the area
of responsibility of the border service “Velyka Pisarivka” Sumy border
detachment, there is a possibility of the enemy in the area of responsibility of the department of armed provocation.
Based on the logical conclusions, the objective need to develop a scientific and methodological apparatus for assessing the ability of line units to
counter armed provocations at the state border were being substantiate.
Key words: armed provocations; border area; capacity assessment.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ДІЙ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ
У РІЗНИХ УМОВАХ ОБСТАНОВКИ
У статті на основі практики несення служби прикордонних нарядів
у різних умовах обстановки надано рекомендації щодо дій складу
прикордонного наряду, а саме під час перевірки документів у осіб,
які перебувають у контрольованому прикордонному районі. Звертається увага на те, що професійна специфіка, коло необхідних
прикордоннику професійних знань, умінь та навичок надзвичайно
розширилися, і вимоги до належного рівня їх виконання стали жорсткішими. Це потребує високої комунікативної компетенції, умінь
вирішувати конфліктні та інші проблемні ситуації. Опанування
прикордонниками сучасних способів і прийомів дій у різних умовах
обстановки дає можливість більш якісно, ефективно та, насамперед,
безпечно виконувати завдання з охорони державного кордону. Пропонується тактика взаємодії наряду в складі двох-трьох прикордонників під час перевірки документів у ймовірного правопорушника.
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Виокремлено оптимальну тактику поведінки складу прикордонного
наряду для конкретного правопорушення, що дозволить забезпечити належний рівень особистої безпеки прикордонного наряду.
Ключові слова: прикордонний наряд; охорона державного кордону; особиста безпека; заходи особистої безпеки; тактика дій; тактика взаємодії; ймовірний правопорушник.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. В умовах сьогодення, яке характеризуються динамічною ситуацією на державному кордоні у зв’язку зі складним
соціально-економічним та військово-політичним станом у державі, в
окремих випадках виникають проблеми у професійних діях прикордонників під час виконання завдань з охорони державного кордону.
З огляду на професійну специфіку коло необхідних прикордоннику професійних знань, умінь та навичок надзвичайно розширилося, і
вимоги до належного рівня їх виконання стали жорсткішими. Це потребує високої комунікативної компетенції, уміння вирішувати конфліктні та інші проблемні ситуації.
Опанування прикордонниками сучасних способів і прийомів дій
у різних умовах обстановки дає можливість більш якісно, ефективно
та, насамперед, безпечно виконувати завдання з охорони державного
кордону. Вирішення цих питань набуває актуальності у контексті поставлених завдань Стратегії інтегрованого управління кордонами на
період до 2025 року [6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дій прикордонних нарядів були предметом наукових досліджень С. Гетьманюка,
С. Дмитрова, В. Кириленка, І. Катеринчука, М. Литвина, П. Лисака, В. Назаренка, Б. Олексієнка, В. Серватюка. Організаційно-правові проблеми,
проблеми прийняття управлінських рішень, удосконалення забезпечення розглядали у своїх роботах: О. Андрушко, О. Мельников, А. Мисик,
Ю. Потомський, В. Половніков, А. Сіцінський, В. Чумак, Д. Хруст та інші.
Праця О. Березенського присвячена пошуку науково-обґрунтованих методів щодо дій прикордонних нарядів у разі виявлення основних інформаційних ознак правопорушень [1].
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С. Гетьманюк, П. Лисак, В. Гула наголошують на необхідності акцентувати на розробленні механізмів удосконалення системи прикордонного контролю в пунктах пропуску та реалізації розробленого
науково-методичного забезпечення шляхом імплементації її в інформаційно-телекомунікаційних системах підтримки прийняття рішень у
відділі прикордонної служби [2, с. 78–79].
Проте в роботах перелічених учених дії прикордонних нарядів за
різних умов обстановки розглянуті недостатньо.
Метою статті є розробка рекомендацій для складу прикордонних
нарядів при виконанні службових обов’язків у різних умовах обстановки, а саме – дій прикордонного наряду під час перевірки документів у осіб, які перебувають у контрольованому прикордонному районі.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 є суттєво нижчими у порівнянні з 2019 роком. Так, установленим порядком
через державний кордон України пропущено 33,04 млн осіб, 7,07 млн
транспортних засобів, відмовлено у перетині державного кордону –
26,4 тис. осіб. Вилучено на державному кордоні 698 одиниць зброї;
30,41 тис. шт. боєприпасів; 661,961 кг наркотичних речовин; 20,9 кг
вибухових речовин; 17,53 кг психотропних речовин; 6872,051 кг прекурсорів; товарів на 735,11 млн грн.
Складено 33,4 тис. протоколів про адміністративні правопорушення, накладено штрафів за адміністративні правопорушення на суму 62,69
млн грн. Усього затримано нелегальних мігрантів 9 280 осіб, з них 1 072
– за незаконне перетинання кордону, 8 101 – за порушення правил перебування в Україні, 107 – за інші правопорушення. Відмовлено в пропуску
5 207 іноземцям –потенційним нелегальним (незаконним) мігрантам.
Наведені результати свідчать про інтенсивність оперативнослужбової діяльності прикордонних нарядів, особливо у пунктах пропуску через державний кордон.
Під час виконання обов’язків склад прикордонних нарядів повинен дотримуватися вимог Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами,
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затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Головного управління державної служби України від 05 липня 2011 року №
330/151/809/434/146, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 липня 2011 року за № 922/19660 [3], бути зразком високої культури,
скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою і поважати гідність інших людей, поєднувати вимогливість із дотриманням прав і свобод осіб.
У відносинах з особами прикордонні наряди повинні виявляти
високу культуру і такт. Прикордонник, який несе службу в прикордонному наряді, повинен звертатися до осіб з повагою, на «Ви», свої
вимоги і зауваження викладати в переконливій формі.
Під час звернення до осіб прикордонний наряд повинен привітатися, після чого викласти причину звернення. Наприклад: «Добрий
день. Прикордонний наряд. Прошу надати документи, що посвідчують особу» або продовжити: «Прошу під час перевірки документів залишатися на своїх місцях і, без потреби не рухатися. Прохання руки
тримати на колінах (кермі)!». У цих фразах одночасно звучить і повага
до прав громадян, і непохитність працівника правоохоронного органу. З нею доводиться рахуватися, і громадяни вибирають таку поведінку, яка відповідає звичайній перевірці.
Під час опитування осіб, незалежно від достовірності, правдивості або важливості отриманої інформації, склад прикордонного наряду
зобов’язаний подякувати за допомогу в охороні державного кордону
України та не повідомляти стороннім особам будь-яких відомостей
про осіб, які надавали інформацію в інтересах охорони державного
кордону, від кого отримано інформацію про можливого свідка (можливих свідків) подій, можливий розвиток протиправної діяльності на
державному кордоні.
Якщо до прикордонника звертаються особи, він також
зобов’язаний привітатися, вислухати їх і вжити заходів щодо доповіді
старшому зміни прикордонних нарядів (начальнику підрозділу охорони кордону) стосовно наданої ними інформації, якщо вона стосу№ 1(84)
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ється питань охорони державного кордону, а в необхідних випадках
у межах компетенції пояснити, куди слід звертатися для вирішення
поставленого питання.
У поводженні з громадянами неприпустимі зверхній тон, грубість, іронічне або неввічливе викладення зауважень, вирази або репліки, які ображають людську гідність, погрози, повчання і несправедливі докори, незаслужені звинувачення, погрозливі чи образливі
жести або знаки.
Якщо з боку сторонніх осіб висловлюються необґрунтовані претензії, образи, то склад прикордонного наряду зобов’язаний зберігати
спокійний та рівний тон мови під час спілкування, розмовляти точними та продуманими реченнями, виключаючи нервове збудження, гнів
та образи на адресу співрозмовника.
Отже, доцільно розглянути алгоритм дій прикордонного наряду
під час перевірки документів у осіб, які перебувають у контрольованому прикордонному районі.
Старший наряду визначає ролі складу наряду під час контакту з
ймовірним правопорушником. Звертає увагу на розташування предметів екіпірування і, дотримуючись заходів особистої безпеки, наряд
наближається до ймовірного правопорушника або особи, яка підозрюється у скоєнні правопорушення (якщо можливо – не викликаючи
занепокоєння в останніх).
Як зазначають А. Суббот, І. Жадан, основні підходи до забезпечення безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки співробітників мають передбачати оптимальну оцінку ризиків до найімовірніших загроз і оцінку можливих наслідків здійснення цих загроз [7,
c. 562]. Таким чином, забезпечення особистої безпеки під час перевірки документів потребує дотримання певних заходів.
У цьому контексті особливої уваги набуває питання забезпечення
особистої безпеки складу прикордонного наряду. Як зазначає Р. Сич,
особиста безпека прикордонника – «..це комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня впливу будь-яких загроз для життя, здоров’я і
дієздатності прикордонника як у ході виконання оперативно-службових завдань, так і у повсякденному житті» [5, c. 6]. Проте, на нашу дум56
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ку, запропоноване поняття особистої безпеки має бути скореговане,
адже перш за все, особиста безпека – це стан прикордонника.
Інструкція «Про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України» передбачає, що під час безпосередньої підготовки прикордонних нарядів до несення служби можуть проводитись
тренування з особистої безпеки та застосування сили, застосування
технічних засобів охорони державного кордону, засобів (комплексів)
телекомунікації та інформаційно-телекомунікаційних систем, а також
слідознавства, ідентифікації особи, виявлення підроблених документів (залежно від видів прикордонних нарядів) тощо [4].
Під час перевірки документів у особи потрібно дотримуватися таких заходів особистої безпеки:
виключити можливість втручання в процес перевірки документів інших громадян, оскільки серед них можуть бути спільники особи,
яку перевіряють;
треба перебувати від особи, яка перевіряється, на відстані не менше 1,5 м;
стояти напівоберту з того боку, з якого застібнутий верхній одяг
підозрюваного, і уважно стежити за кожним рухом;
спостерігати за діями людини, переводячи погляд із документів на
людину і навпаки;
документи, що подаються для перевірки не брати рукою, якою дістають зброю (спеціальні засоби);
намагання особи, яку перевіряють, наблизитися повинно рішуче
присікатися;
прикордонник не повинен піднімати документи, які особа, яку
перевіряють, кинула на землю, у такому разі потрібно запропонувати
особі підняти їх, відступивши в разі цього на один, два кроки;
постійно контролювати поведінку особи, яку перевіряють;
тримати ситуацію під контролем.
Тактика взаємодії наряду в складі двох прикордонників під час перевірки документів
Прикордонний наряд у складі двох прикордонників повинен зайняти, як правило, так зване положення «L», тобто розташуватися
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так, щоб стояти в кінці ліній, що утворює латинську букву «L», а особа, яку перевіряють, перебувала в точці перетину цих ліній (рис. 1).
Під час перевірки документів старший наряду (контактер), діє у
порядку визначеному попередньо.
Другий зі складу наряду в цей час обирає позицію з боку місцезнаходження старшого наряду на корпус ззаду від ймовірного правопорушника, дотримуючись безпечної відстані двох, трьох кроків від нього, так, щоб бути на безпечній просторовій дистанції від ймовірного
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Третій зі складу наряду займає позицію з іншого боку від другого прикордонника, перебуваючи на безпечній відстані осторонь трохи ззаду ймовірного правопорушника або з того ж боку, що й другий
прикордонник, посередині між ним і старшим наряду, так, щоб кожний зі складу наряду був на безпечній просторовій дистанції від ймовірного правопорушника та, за необхідності, міг зреагувати на спробу
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Якщо перевірку здійснюють прикордонники на службовому
транспортному засобі, то його слід зупинити за транспортним засобом, який перевіряють. У темний час доби його слід освітити ближнім
світлом фар службового транспортного засобу.
Під час перевірки документів прикордонник повинен:
підійти до транспортного засобу ззаду, намагаючись перебувати
збоку в півтора кроках від нього, з урахуванням амплітуди відкриття
дверей;
дати команду вимкнути двигун і увімкнути внутрішнє освітлення;
якщо особа надає в руки документи, інші предмети прикордоннику,
не простягати руку в салон транспортного засобу і не нахилятися туди,
а запропонувати особі вийти або подати назовні необхідний предмет.
У разі відмови проведення огляду салону транспортного засобу,
за допомогою ліхтаря, не засліплюючи пасажирів, провести візуальний огляд салону транспортного засобу. Звернути увагу на підозрілі
предмети, наказати перекласти їх поза межами досяжності. Не сідати
у транспортний засіб і не виходити на лінію можливої стрільби підозрюваної особи.
Будь-яка агресія з боку осіб, що перебувають у транспортному засобі, дає підставу для припинення перевірки документів і затримання
водія транспортного засобу разом з пасажирами.
Роль складу прикордонного наряду (прикордонника якій здійснює
спостереження за діями осіб, яких перевіряють) у разі загострення ситуації вкрай важлива. Склад прикордонного наряду повинен бути в
постійній готовності зреагувати на небезпечні дії осіб, яких перевіряють, і за необхідності застосувати зброю (спеціальні засоби).
Особиста безпеки прикордонного наряду залежить від вибору
оптимальної для конкретного правопорушення тактики поведінки
прикордонного наряду.
Тактика поведінки у свою чергу залежить:
від місця, ділянки виявлення ознак (вчинення) правопорушення;
знання обстановки, місцевості та тактики дій правопорушників;
пори року, часу доби;
присутності сторонніх осіб;
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статі й віку правопорушника, його психофізичного розвитку та
стану здоров’я;
чисельності прикордонного наряду, практичного досвіду та професійної придатності;
наявності екіпірування, озброєння, засобів зв’язку тощо.
Під час несення служби необхідно: бути максимально зібраним,
особливо уважним у сутінках та вночі, частіше оглядатись, помітивши наближення людини ззаду, зупинитися і повернутися до неї обличчям або йти назустріч; постійно зберігати безпечну дистанцію між
складом наряду і особами, яких перевіряють (правопорушником); під
час звернення до правопорушника враховувати можливість застосування сили з його боку або те, що можуть втрутитися особи, які, на
перший погляд, не причетні до правопорушення; ніколи не повертатись до підозрілої особи спиною, не нахилятись поруч із нею, не дозволяти оточувати себе стороннім особам; стежити за поведінкою
осіб, яких перевіряють, звертаючи особливу увагу на їх руки; будь-які
спроби осіб, яких перевіряють, витягнути що-небудь з кишень чи інших місць, мають насторожити склад прикордонного наряду, який
повинен віддати розпорядження, що перешкоджає здійсненню цих
дій; зброю (спеціальні засоби) тримати готовою до негайного застосування для відбиття можливого нападу, однак так, щоб її не змогли
відібрати або вибити з рук; не заходити в небезпечні зони і не ставати
між прикордонником, якій перевіряє, і особою, яку перевіряють, не
виходити вперед у сектор можливої стрільби осіб, яких перевіряють.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Належне виконання вказаних рекомендацій є запорукою особистої безпеки складу прикордонного наряду. Безпека прикордонника зі
складу прикордонного наряду значною мірою визначається правильністю вибору ним тактики реагування на конкретну ситуацію.
Неприпустимо, щоб виконання обов’язків у прикордонних нарядах перетворилось на звичну рутинну дію, що викликає притуплення
пильності й породжує хибне почуття безпеки. У такому разі загроза
життю та здоров’ю складу наряду суттєво зростає.
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Nikiforenko V. Scientific and Practical Recommendations on the Actions of Border Guard Details in Different Situational Conditions
Based on the practical experience of border guard details serving in different situational conditions, the article provides recommendations on
the actions of the staff of the border guard details, namely during the
verification of documents of persons who are in the controlled border
region. Attention is drawn to the fact that the professional specifics, the
range of professional knowledge, skills and abilities required for the border guard have greatly expanded, and the requirements for the proper
level of their execution have become more stringent. This requires high
communicative competence, ability to resolve conflict and other problematic situations. Border guards mastering modern methods and techniques of action in different situational conditions makes it possible to
more efficiently, effectively and, above all, safely perform tasks related to
the protection of the state border. It is suggested to use tactics of the interaction of the border guard detail consisting of two or three border guards
during the verification of documents of the probable law-breaker. The
article highlights the optimal tactics of the behaviour of the border guard
detail staff concerning a specific case of law-breaking, which will ensure
the appropriate level of personal security of the border guard details.
Key words: border guard detail; state border protection; personal security; measures of personal security; tactics of action; tactics of interaction;
probable law-breaker.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ БОЙОВОЇ
ПІДГОТОВКИ У СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ
НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ НАТО
У статті викладено погляди на концептуальні засади запровадження сучасної моделі бойової підготовки у військових частинах (підрозділах) Сухопутних військ Збройних Сил України за рахунок
адаптації стандартів НАТО, які слід вдумливо використовувати
в ході підготовки військових формувань до виконання завдань за
призначенням. Запропонована модель підготовки передбачає принципово інший підхід як до процесу навчання військ (сил), так і до
системи їх оцінювання, що полягає в пріоритетному вирішенні завдань бойової підготовки, їх цільовому фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні. Продумана організація та беззаперечне виконання заходів бойової підготовки у Сухопутних військах
повинно стати основним змістом повсякденної життєдіяльності
військових колективів.
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Стаття має на меті обґрунтування необхідності запровадження сучасної моделі бойової підготовки у Сухопутних військах як дієвого
та вкрай важливого інструменту стримування противника та відсічі можливій широкомасштабній збройній агресії проти України.
Запровадження сучасної моделі бойової підготовки передбачає єдині підходи до основ організації системи підготовки військ (сил), а
також вимоги до планування та проведення навчальних заходів.
Процес бойового навчання організовується відповідно до визначених військовим частинам (підрозділам) завдань, з урахуванням
досягнутого ними рівня навченості та переліків бойових спроможностей для набуття (нарощування, підтримання) протягом періоду
навчання і реальних обсягів ресурсного забезпечення, виділеного
на проведення заходів підготовки, а також набутого бойового досвіду та досвіду проведення сумісної підготовки з військовими формуваннями країн – членів НАТО.
Основною вимогою щодо організації бойової підготовки є творчий
підхід, уникнення шаблонності під час навчання форм і способів
ведення маневрених бойових дій з урахуванням обстановки та тактики дій противника, спрямування зусиль на поліпшення фахової
майстерності особового складу, ефективне використання підлеглими озброєння та військової техніки, досягнення перемоги з найменшими втратами у силах, засобах і ресурсах.
Ключові слова: модель бойової підготовки; заходи оперативної та
бойової підготовки; боєздатність військ (сил); нові форми підготовки та способи ведення бойових дій; ефективність способів застосування озброєння та військової техніки; бойові спроможності;
навчальні завдання; стандарти підготовки.

1. ВСТУП

Досвід залучення Збройних Сил (ЗС) України, основу яких складають формування Сухопутних військ (СВ), до активної фази антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил (АТО/ООС) на Сході
держави, виконання реальних бойових завдань у ході відсічі збройній
агресії Російської Федерації (РФ), ведення бойових дій з добре підготовленими та забезпеченими російсько-терористичними військами,
які застосовують новітні зразки техніки, озброєння, артилерійських
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систем, систем протиповітряної оборони (ППО) та розвідки, враховуючи гібридний характер війни, вимагає постійно вдосконалювати
підходи до організації підготовки військ (сил), а отже, до процесу набуття (нарощування, підтримання) бойових спроможностей військовими частинами (підрозділами) СВ ЗС України. Серед особливостей
цього процесу: забезпечення ефективності планування підготовки в
усіх структурних елементах СВ, особливо в ланці “бригада–батальйон” під час організації комплексної (об’єднаної) підготовки батальйонних і ротних тактичних груп; навчання фахівців тактичного рівня
способів ведення сучасного бою із застосуванням новітніх інформаційних технологій (ІТ); створення системи моніторингу навчальнобойової діяльності СВ тощо.
Постановка проблеми. Відповідно до наказів і директив Міністерства оборони (МО) України, Головнокомандувача (ГК) ЗС України,
Генерального штабу (ГШ) ЗС України, командування СВ ЗС України
організовано підготовку військових формувань з урахуванням практичного досвіду застосування військ (сил) у ході проведення АТО/
ООС на території Донецької і Луганської областей та участі іноземних
інструкторів збройних сил країн – членів НАТО в підготовці військових частин (підрозділів) СВ ЗС України [1] – [4].
Головною метою підготовки військових частин (підрозділів) СВ
є досягнення ними визначених бойових спроможностей і готовності
до виконання завдань за призначенням. У зв’язку з цим боєздатність
військ (сил) має підтримуватися та швидко відновлюватися до такого
рівня, що забезпечить успішне виконання ними бойових завдань.
Разом з тим необхідно враховувати якісний стан сил і засобів – рівень бойового досвіду та вишколу військ (сил), ступінь підготовки командирів і штабів як органів управління, рівень фізичної і моральнопсихологічної готовності особового складу до виконання поставлених
завдань. Саме якісний стан військових частин (підрозділів) дозволяє
воювати не кількістю, а вмінням. Якісна характеристика є основним
показником рівня бойових спроможностей військових частин (підрозділів). Тільки глибоко аналізуючи якісний стан готовності підпорядкованих структур, командир може правильно спланувати бій, об№ 1(84)
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ґрунтовано визначити бойові завдання, обрати найбільш доцільні та
ефективні способи ведення бойових дій.
Розумне запровадження сучасної моделі бойової підготовки в
навчально-бойову діяльність військ (сил) сприятиме процесу підтримання на належному рівні та подальшому нарощуванню бойових
спроможностей військових частин (підрозділів) в умовах подальшої
зміни форм і способів ведення бойових дій і надасть можливість в
повному обсязі перейти на стандарти підготовки для досягнення
оперативної сумісності з військовими формуваннями збройних сил
держав – членів НАТО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що у процесі
організації підготовки підпорядкованих військ (сил) та забезпечення
їх озброєнням, військовою технікою (ОВТ), іншими матеріально-технічними засобами (МТЗ) командувачі видів, окремих родів військ
(сил) ЗС України повинні розробляти відповідні доктрини, настанови,
бойові статути, оперативні і тактичні стандарти підготовки до застосування та ведення операцій (бойових дій) [5, с. 5]. Підтвердженням
цієї думки є затверджена начальником ГШ ЗС України 7 жовтня 2020
року Настанова з бойової підготовки у ЗС України, яка визначає основоположні підходи до організації системи підготовки військ (сил) [6].
Беручи до уваги той факт, що “разом проти нашої держави сьогодні
можуть бути задіяні близько 260 тисяч російських військових, 3500
танків, 11 тисяч броньованих машин, близько 4 тисяч артилерійських
систем, понад 1 тисячу одиниць реактивних систем залпового вогню
збройних сил РФ” [7], командувач СВ ЗС України серед пріоритетних
завдань бойової підготовки на 2021 навчальний рік визначив такі: нарощування (удосконалення) рівня злагодженості штабів тактичного
рівня та їх спроможностей щодо планування бою (бойових дій), управління підлеглими структурами; підвищення бойових спроможностей
військових частин (підрозділів) щодо ефективного виконання завдань
на будь-якій місцевості, удень і вночі; упровадження у навчальний
процес нової системи оцінки бойової підготовки, а також стандартів
підготовки та їх адаптація до вимог стандартів підготовки збройних
сил країн – членів НАТО для досягнення повної сумісності із ними [8].
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Рис. 1. Складові системи бойової підготовки
а) Рис.
суб’єкти
бойової підготовки
– командувач
СВпідготовки
ЗС України, його
1. Складові
системи
бойової

а) суб’єкти бойової підготовки – командувач СВ 4 ЗС України,
його заступники, командувачі оперативних командувань, начальники структурних підрозділів (командування (управління) підготовки,
G1-9) в органах військового управління, військових частинах (S7),
безпосередні командири (начальники), інструктори, які планують,
організовують, проводять і контролюють заходи бойової підготовки;
б) об’єкти бойової підготовки – військові частини (підрозділи),
офіцерський, сержантський і рядовий склад СВ, з якими проводять
заходи бойової підготовки;
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в) засоби, що забезпечують організацію бойової підготовки:
теорія підготовки та предмети навчання в системі індивідуальної
і колективної підготовки;
методика навчання, а саме форми та методи навчання, які розкриваються у відповідних керівних документах (стандартах) з питань
бойової підготовки;
навчальна матеріально-технічна база (НМТБ) та ресурси, що виділяються на бойову підготовку тощо.
Запропонована модель бойової підготовки включає шість етапів,
які дозволяють визначити основні вимоги щодо мети підготовки, її завдань та обраних пріоритетних напрямів для генерування навчених
і готових до виконання завдань за призначенням військових частин
(підрозділів). До їх змісту належать:
перший етап – визначення переліку бойових спроможностей військових частин (підрозділів), які необхідно набути (наростити, підтримати) для виконання завдань за призначенням за будь-яких умов
обстановки, визначення вимог до підготовки військ (сил);
другий етап – визначення та складання необхідного переліку завдань (підзавдань) для кожної військової частини (підрозділу);
третій етап – планування індивідуальної і колективної підготовки, призначення конкретного комплекту сил і засобів для об’єднаної
(міжвидової) підготовки, визначення порядку її проведення, відповідальних виконавців та обсягів необхідних ресурсів;
четвертий етап – проведення підготовки за визначеними стандартами, у тому числі об’єднаної (міжвидової) підготовки, документування спостережень за виконанням тими, хто навчається, навчальних
завдань і здійснення проміжного (поточного) оцінювання їх професійного рівня підготовленості;
п’ятий етап – збір та узагальнення результатів вхідного та проміжних оцінювань підготовленості, проведення підсумкового оцінювання (сертифікації) за оціночними листами “Сheck list” стандартів
підготовки;
шостий етап – розроблення та надання пропозицій щодо вдосконалення (уточнення) Каталогу завдань з підготовки СВ ЗС України.
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Серед пріоритетних напрямів бойової підготовки необхідно зазначити такі:
відповідність спрямованості та змісту бойової підготовки планам застосування військ (сил) і завданням, визначеним військовим частинам;
персональна відповідальність командирів усіх рівнів за планування бойової підготовки та якість проведення її заходів, а військовослужбовців усіх категорій – за рівень особистої підготовки;
урахування в практиці бойової підготовки досягнень воєнної науки, досвіду війн і збройних конфліктів, передового досвіду підготовки військ (сил);
ефективне та раціональне використання НМТБ, навчального часу
та виділених ресурсів на бойову підготовку;
пріоритетне використання в процесі бойової підготовки передових, науково обґрунтованих форм і методів навчання, комп’ютерних,
навчально-тренувальних комплексів (тренажерних комплексів) і моделювальних систем, спроможних імітувати сучасне бойове середо
вище;
проведення основних заходів бойової підготовки (командноштабних навчань (КШН) із залученням військових частин (підрозділів) до практичних дій) як міжвидових;
створення умов, за яких військовослужбовці будуть прагнути до свідомого, активного та самостійного оволодіння навчальним
матеріалом.
Слід зазначити, що високий рівень бойової підготовки досягається:
знанням командирами (начальниками) реального стану виучки
підпорядкованих військових частин (підрозділів), своєчасною та конкретною постановкою завдань, якісним і цілеспрямованим плануванням заходів бойової підготовки, безперервним, гнучким та оперативним керівництвом бойовим навчанням, особистою участю командувачів (командирів, начальників) у плануванні та проведенні заходів
бойової підготовки;
суворим виконанням розпорядку дня, планів і розкладів занять,
виключенням зривів і переносів занять, відриву особового складу від
бойового навчання;
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своєчасною підготовкою та всебічним забезпеченням занять, правильним вибором форм і методів навчання, використанням рекомендацій військової педагогіки та психології;
прикладним характером і практичною спрямованістю навчання
військовослужбовців;
ефективним використанням НМТБ, її розвитком, удосконаленням і підтриманням у справному стані;
умілою організацією та проведенням методичної роботи у військових колективах, постійним пошуком нових форм і методів навчання військовослужбовців на базі сучасних ІТ, удосконаленням методичної майстерності керівників занять, узагальненням і поширенням передового досвіду навчання військовослужбовців;
цілеспрямованим і безперервним впливом на особовий склад
з метою формування у нього необхідних морально-психологічних
якостей і здатностей, що визначають зміст і сформованість морально-психологічного стану (МПС) та забезпечують успішне виконання
поставлених завдань;
постійним контролем за ходом підготовки військових частин
(підрозділів) та ефективною роботою органів управління (штабів)
щодо надання допомоги підлеглим;
аналізом досягнутих результатів і їх підсумовуванням із кожною
категорією тих, хто навчається;
усебічним матеріально-технічним забезпеченням бойової підготовки, повним доведенням установлених норм постачання до військовослужбовців.
Основним призначенням моделі бойової підготовки є удосконалення знань, умінь і навичок персоналу, набуття військовослужбовцями, військовими частинами (підрозділами) індивідуальних і колективних спроможностей, необхідних для виконання завдань за призначенням, інших завдань повсякденної діяльності, підтримання готовності військ (сил) до гарантованої відсічі збройній агресії.
На думку автора, упровадження сучасної моделі бойової підготовки залежить від низки факторів, до яких належать: особливості бойового призначення військових частин (підрозділів); організаційно-штатна
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структура військових частин (підрозділів), їх укомплектованість особовим складом, ОВТ; стан бойової підготовки військових частин, результати інспекторських перевірок, а також вхідного, поточного та підсумкового контролю; наявність, пропускна спроможність і віддаленість об’єктів
польової НМТБ, виділені фінансові та матеріальні ресурси на організацію та проведення заходів бойової підготовки; нові форми та способи
ведення бойових дій, прийняття на озброєння нових (модернізованих)
зразків ОВТ; умови побуту особового складу на об’єктах НМТБ; фізикогеографічні та кліматичні особливості місць розташування.
Процес бойової підготовки розпочинається з визначення процедур її організації. З метою встановлення єдиних підходів до бойової підготовки військових частин (підрозділів) в МО України, ГШ ЗС
України, командуванні СВ ЗС України розробляються відповідні нормативні документи, військові стандарти. Вони містять комплекс узгоджених завдань, норм (нормативів), правил, показників, порядку виконання військовими частинами (підрозділами), органами управління (штабами) військових частин (підрозділів), військовослужбовцями
певного завдання та критерії його оцінювання.
Організація бойової підготовки містить: визначення завдань бойової підготовки; відпрацювання замислу на організацію бойової підготовки; планування бойової підготовки; постановку завдань; всебічне забезпечення бойової підготовки; керування бойовою підготовкою.
Саме на ретельну організацію бойової підготовки спрямована безпосередня діяльність командувачів, командирів (начальників) усіх рівнів щодо визначення завдань і вимог до підготовки, проведення якісного її планування, усебічного забезпечення, управління, контролю та
надання допомоги підпорядкованим командирам (начальникам).
До складових бойової підготовки належать індивідуальна підготовка офіцерського, сержантського та рядового складу військової
служби за контрактом, а також строкової служби; колективна підготовка, що складається з підготовки управлінь (штабів) військових
частин (підрозділів) і підготовки військових частин (підрозділів); навчальна матеріально-технічна база, що забезпечує виконання заходів
бойової підготовки.
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З точки зору дослідження, інтерес викликає механізм функціонування моделі бойової підготовки на основі бойових спроможностей,
навчальних завдань і стандартів підготовки. Бойова спроможність
розглядається як категорія, що характеризує здатність і готовність
військових формувань до виконання завдань за призначенням. Носіями бойових спроможностей є військові частини (підрозділи), органи
управлення (штаби), окремі засоби.
На фізичному рівні носіями спроможностей є зразки ОВТ, які з
певною ефективністю виконують покладені на них завдання. Наприклад, танк як носій спроможностей складається з певних агрегатів,
якість функціонування яких оцінюється через характеристики. Усі
характеристики належать до визначених функціональних груп спроможностей (рис. 2). Шляхом удосконалення спроможностей бойової
техніки та озброєння є покращення тактико-технічних характеристик
зразків ОВТ [10].

Рис. 2. Характеристика зразка озброєння та військової техніки
через відомі функціональні групи спроможностей

За результатами аналізу застосування бойових спроможностей
командування СВ ЗС України приймає рішення щодо підтримання
наявних бойових спроможностей, нарощування визначеного переліку спроможностей, формування нових спроможностей, позбавлення
надлишкових спроможностей. Кожна військова частина (підрозділ) як
структурна одиниця СВ може мати більше ніж одну бойову спромож74
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ність, а кожна спроможність може реалізовуватися більше ніж однією
одиницею. Після визначення бойових спроможностей від військових
частин (підрозділів) очікується виконання поставлених завдань із необхідною ефективністю з урахуванням: умов обстановки, що склалася; ресурсного забезпечення; складу угруповань військ (сил) сторін, їх
стану; установлених стандартів виконання поставлених завдань.
На підставі переліку завдань з підготовки для військових частин
командувача оперативного командування командир військової частини визначає перелік завдань для кожного підрозділу (включно до
окремого взводу), що складається з переліку основних колективних
завдань і переліку додаткових завдань. З метою відстеження набуття
рівня готовності перелік основних завдань і перелік додаткових колективних завдань не змінюються. Зважаючи на оцінку обстановки,
що очікується, а головне – рівень готовності військової частини, командир готує свої підрозділи до виконання основного колективного
завдання шляхом підбору та відпрацювання невеликої кількості завдань з переліку додаткових завдань. Порядок визначення завдань з
підготовки підпорядкованим підрозділам наведений на рис. 3. Виконання завдань з підготовки усіх підрозділів сприяють виконанню бойового завдання, поставленого старшим командиром.
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вибрані завдання з Типового підкаталогу завдань з колективної
підготовки ЗС України (Функціональні групи №1-8)
вибрані критичні (додаткові, додаткові супутні) завдання з
Типового підкаталогу завдань з колективної та необхідності
підкаталогу завдань з індивідуальної фахової підготовки ЗСУ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ФАХОВІ
ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

Рис. 3. Порядок визначення переліку завдань з підготовки підрозділам
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Для набуття бойових спроможностей, оволодіння сучасними формами та способами ведення бойових дій у навчальний процес військових частин (підрозділів) СВ ЗС України запроваджуються стандарти
індивідуальної і колективної підготовки. Стандарт підготовки (СТП)
визначає завдання, яке необхідно відпрацювати, порядок та умови його
виконання (оперативна (тактична) обстановка, дані про противника, засоби посилення, укомплектованість і навченість особового складу, його
морально-психологічна готовність, забезпеченість бойовою технікою та
озброєнням, матеріально-технічними засобами, властивості місцевості,
метеорологічні та кліматичні умови, час доби), критерії оцінки тощо.
Стандарт підготовки складається з таких структурних елементів:
а) рівень військової-організаційної структури – наводяться відомості про рівень військової-організаційної структури, яка залучається до проведення занять за стандартом підготовки (навчальна група,
відділення тощо);
б) найменування завдання (підзавдання) – викладається завдання (підзавдання), що беруться з відповідним позначенням та його найменуванням з відповідного підкаталогу завдань з індивідуальної або
колективної підготовки;
в) посилання на військові публікації – містить список військових
публікацій, а саме доктринальних документів (бойових статутів, правил, порадників тощо), навчально-методичних матеріалів (методичних посібників, рекомендацій тощо);
г) умови виконання – поділяються за такими назвами та викладаються у такому порядку: загальні відомості, особливості, заходи безпеки;
д) порядок виконання, що відображає:
у стандарті індивідуальної підготовки (СТІ) – структурований
процес роботи керівника заняття (викладача, інструктора, тих, хто
навчається) з покроковим порядком виконання завдання в цілому і
підзавдань окремо;
у стандарті колективної підготовки (СТК) – структурований процес роботи керівника заняття (командира підрозділу, викладача, інструктора) з коротким описом як дій підрозділу (командира підрозділу), так і можливих дій противника;
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е) оціночний лист – базується на обґрунтованому аналізі завдання (підзавдання), складається на основі його структури та визначає
критично важливі питання, які в подальшому можуть вплинути на
виконання поставленого завдання підрозділом у цілому, командиром
особисто або обов’язків військовослужбовцями.
Позначення СТП складається з чотирьох груп змішаної літерної
та цифро-літерної частин реєстраційних кодів, що в свою чергу поділяються на підкоди та відокремлюються між собою крапками. Повний
номер СТП відображається як на обкладинці, так і інших структурних
елементах стандарту підготовки.
Приклади позначення стандарту колективної підготовки наведено у табл. 1, стандарту індивідуальної підготовки – у табл. 2.
Таблиця 1
Позначення стандарту колективної підготовки
Номер
групи змішаної Реєстраційний
цифро-літерної підкод завдання
(підзавдання)
частини кодів

І група

СТК

Розповсюдження для механізованих (мотопіхотних, гірсько-піхотних) військових
частин (підрозділів)

01

Основні види бойових дій (стабілізаційні,
оборонні, наступальні (контрнаступальні)

4

ІV група
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Стандарт колективної підготовки

01
ІІ група

ІІІ група

Найменування коду (підкоду) завдання
(підзавдання) з колективної підготовки

11

0019

Рівень розповсюдження типової ОШС –
рота
Підкод за належністю військово-організаційної структури – Сухопутні війська ЗС
України
Порядковий номер завдання “Ведення
дій щодо охорони та оборони важливого
об’єкта”
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Таблиця 2
Позначення стандарту індивідуальної фахової підготовки
Номер групи
змішаної
цифро-літерної
частини кодів

І група
ІІ група

Реєстраційний
Найменування коду (підкоду) індивідуального
підкод завдання
завдання (підзавдання) з фахової підготовки
(підзавдання)

СТІ
002
Г(Б)
12

ІІІ група

113(259)
02
021

ІV група

Стандарт індивідуальної фахової
підготовки
Розповсюдження для танкових
спеціалістів
У військових частинах і навчальних центрах (школах тощо)
технічна підготовка
ВОС – для танкових спеціалістів (основний ВОС) та механіків-водіїв (деталізація коду штатної посади)
Порядковий номер завдання “Знати загальну будову танка”
Порядковий номер підзавдання “Знати
будову відділення управління”

11

Порядковий номер підзавдання “Відкривати та закривати люк механіка-водія”

12

Порядковий номер підзавдання “Регулювати сидіння механіка-водія”

Окремо до СТІ та СТК рівня відділення (група, обслуга, екіпаж,
команда, ланка, пункт наведення авіації) та йому рівних розробляється довідковий матеріал, який містить такі структурні елементи: обкладинка; титульний лист; скорочення та умовні позначення; тема заняття; навчальні питання до занять з відповідним довідковим матеріалом
для проведення теоретичних і практичних занять (тренувань).
У ході визначення переліку стандартів індивідуальної і колективної підготовки для військової частини (підрозділів) передбачено такий
алгоритм роботи: командир бригади (полку), ознайомившись з керівними документами на навчальний рік – директивою ГШ ЗС України,
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розпорядженням командувача СВ ЗС України з організації підготовки
СВ ЗС України в навчальному році та іншими документами – і усвідомивши поставлені завдання та бойові (спеціальні, індивідуальні)
спроможності для набуття (нарощування, підтримання) в поточному році (циклі підготовки), відповідно до Типового каталога завдань
(підзавдань) визначає перелік СТП для відпрацювання за принципом:
командир бригади визначає перелік стандартів індивідуальної і колективної підготовки батальйонам, командир батальйону – ротам (ротним тактичним групам), командир роти – взводам, командир взводу –
відділенням (екіпажам, обслугам) і їм рівним.
Для отримання військовою частиною (підрозділом) СТП, довідкових матеріалів та інших військових публікацій необхідно скористатися вебсайтом “Єдина електронна база стандартів підготовки та військових публікацій військ (сил) ЗС України” (розроблений і постійно ведеться Центром оперативних стандартів і методики підготовки
ЗС України, який розміщений в автоматизованій системі управління
ЗС України “Дніпро”. Алгоритм покрокової роботи користувача під
час використання цього вебсайту наведено на рис. 4.
Кроки роботи користувача під
час роботи на веб-сайті
ТКМ ЗС України “ Дніпро” :
1. Запустити браузер для перегляду
веб-сайтів та зайти на головну
сторінку ТКМ ЗСУ “Дніпро” за
адресою – http://www.dod.ua
2. Зайти в розділ “Тематичні розділи”
натиснув відповідну кнопку на вебсайті.

1
2

3

3.
Зайти
в розділ “Стандарти
підготовки та військові публікації
військ (сил) ЗС України 2019-2020
років”.
4. Відповідний стандарт підготовки
або військову публікацію залежно від
його позначення та класифікації
необхідно завантажити на АРМ, 4
натиснувши кнопку “Завантажити”.
5.
Передбачено
пошукову систему.

5

Чим більше
користувач заповнить
інформаційних полів
пошукової системи,
тим більше звузить
коло та час пошуку

розгалужену

Рис. 4. Алгоритм покрокової роботи під час використання вебсайту
“Єдина електронна база стандартів підготовки та військових публікацій
військ (сил) ЗС України”
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Таким чином, спрямованість і рівень бойової підготовки військових частин (підрозділів) СВ ЗС України повинні відповідати вимогам
сьогодення, мати чіткі обриси, сприяти та забезпечувати гарантоване
виконання завдань за призначенням за будь-яких умов обстановки,
ефективне використання особовим складом ОВТ, досягнення перемоги з найменшими втратами у силах, засобах і ресурсах.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Слід відмітити, що запропонована модель бойової підготовки
відображає процес організації бойового навчання відповідно до визначених військовим частинам (підрозділам) завдань з урахуванням
досягнутого ними рівня навченості та переліків бойових спроможностей для набуття (нарощування, підтримання) протягом періоду
навчання та реальних обсягів ресурсного забезпечення, виділеного на
проведення заходів підготовки.
Напрямом подальших досліджень підвищення ефективності моделі бойової підготовки СВ ЗС України повинне бути кількісне та якісне обґрунтування запропонованих шляхів з опорою на Каталог спроможностей ЗС України [11], Типовий каталог завдань (підзавдань) з
підготовки ЗС України [12], а також стандарти індивідуальної і колективної підготовки [13].
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Radzikovskiy S. Сonceptual principles of implementation of the
modern model of combat training in land forces based on NATO
standards
The article presents views on the conceptual basis for the introduction
of a modern model of combat training in military units (units) of the
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Land forces of the Army of Ukraine by adapting NATO standards, which
should be used thoughtfully in preparing military units to perform their
assigned tasks. The proposed model of training provides a fundamentally
different approach, both to the process of training troops (forces) and
to the system of their evaluation, which consists in the priority solution
of the tasks of combat training, their targeted funding and logistics. The
well-thought-out organization and unquestioning implementation of
combat training measures in the Land forces should become the main
content of the daily life of military teams.
T
h e article aims to substantiate the need to introduce a modern model of
combat training in the Land forces as an effective and extremely important tool for deterring the enemy and repelling possible large-scale armed
aggression against Ukraine.
The introduction of a modern model of combat training provides common approaches to the basics of the organization of the training system
of troops (forces), as well as requirements for planning and conducting
training activities. The process of combat training is organized in accordance with the tasks set by military units (units), taking into account the
level of training achieved by them and lists of combat capabilities to acquire (build, maintain) during the training period, and the actual amount
of resources allocated for training and acquired combat experience and
experience of joint training with military formations of NATO member
countries.
The main requirement for the organization of combat training is a creative approach, avoidance of stereotypes when learning the forms and
methods of maneuvering combat operations, taking into account the
situation and tactics of the enemy, efforts to improve professional skills of
personnel, effective use of weapons and military equipment. the smallest
losses in forces, means and resources.
It is necessary to take into account the qualitative state of forces and
means - the level of combat experience and training of troops (forces),
the degree of training of commanders and staffs as governing bodies, the
level of physical and moral readiness of personnel to perform tasks. It is
the quality of military units (units) that allows us to fight not in numbers
but in skills. Qualitative characteristics are the main indicator of the level
of combat capabilities of military units (units). Only by deeply analyzing
the qualitative state of readiness of subordinate structures, the command84
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er can properly plan the battle, reasonably determine the combat tasks,
choose the most appropriate and effective ways of conducting hostilities.
The organization of combat training includes: definition of tasks of combat training; working out the plan for the organization of combat training;
combat training planning; setting tasks; comprehensive combat training;
combat training guidance. It is the careful organization of combat training that directs the direct activities of commanders, commanders (chiefs)
of all levels to determine tasks and requirements for training, conduct
quality planning, comprehensive support, management, control and assistance to subordinate commanders (chiefs).
The components of combat training include individual training of officers,
sergeants and privates of contract military service, as well as conscription;
collective training, consisting of training of departments (headquarters)
of military units (units) and training of military units (units); training
material and technical base that ensures the implementation of combat
training.
The direction and level of combat training of military units (subdivisions)
of the JI of the Army of Ukraine must meet the requirements of today,
have clear outlines, promote and ensure the guaranteed implementation
of tasks under any circumstances, effective use of weapons, achieving victory with the least losses, tools and resources.
The direction of further research to increase the effectiveness of the combat training model of the Land forces of the Army of Ukraine should be
quantitative and qualitative justification of the proposed ways based on
the Catalog of capabilities of the Army of Ukraine, Standard catalog of
tasks (subtasks) for training of the Army of Ukraine, as well as individual
and collective training standards.
Key words: combat training model; operational and combat training
measures; combat capability of troops (forces); new forms of training and
methods of combat operations; efficiency of methods of application of armaments and military equipment; combat capabilities; educational tasks;
training standards.

№ 1(84)
2021

85

ВІЙСЬКОВI НАУКИ

УДК 355.422:358.1

Юрій Репіло
доктор військових наук, професор,
професор кафедри ракетних військ і артилерії,
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1393-2371
iuriirepilo@gmail.com

Олег Головченко
ад’юнкт кафедри ракетних військ і артилерії,
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3715-7872
golovchenko19850306@gmail.com

Олексій Іщенко
ад’юнкт кафедри ракетних військ і артилерії,
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6693-164X
ssalex13@ukr.net

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ УРОКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ ЩОДО ВОГНЕВОЇ
ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
АЗЕРБАЙДЖАНУ В НАСТУПАЛЬНИХ ДІЯХ
Здобуті уроки застосування військ (сил) у збройних конфліктах
останнього десятиріччя показують, що актуальним науковим
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завданням воєнної науки в цілому та військового управління зокрема
є дослідження ведення наступальних дій у сучасних умовах ведення
збройної боротьби. Водночас контент-аналіз ведення збройної
боротьби протиборчими сторонами в ході збройного конфлікту
в Нагірному Карабасі восени 2020 року показав, що вирішальним
чинником виконання завдань загальновійськовими формуваннями
в наступальних діях залишається ретельно спланована та вчасно
реалізована їх вогнева підтримка.
Метою статті є висвітлення результатів контент-аналізу змісту
джерел із пошукової системи “Google” здобутих уроків збройного
конфлікту в Нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях.
Результати аналізу ведення контрнаступальної операції “Залізний
кулак” показали, що головним засобом вогневої підтримки загальновійськових формувань Азербайджану в наступальних діях були
безпілотні літальні апарати та артилерійські підрозділи. Обсяг завдань
вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в таких діях,
що був покладений на артилерійські підрозділи, становив 35…45 %
від загального. Передусім це пов’язано з тим, що для досягнення мети
вогневої підтримки разом з артилерією застосовувалися боєприпаси,
що баражують, та безпілотні літальні апарати.
Одночасно, попри кількісну та якісну перевагу в силах і засобах
вогневої підтримки, темп наступу протягом перших п’яти – шести діб
становив 1…1,5 км на добу. Живучості артилерії як основного засобу
вогневої підтримки під час атаки (прориву) позицій (оборонних
рубежів) було досягнуто завдяки постійному маневруванню з
метою зміни вогневих позицій. Тобто уроки збройного конфлікту
в Нагірному Карабасі свідчать, що наступ залишається основним
видом воєнних дій для досягнення мети збройної боротьби. Артилерійські підрозділи залишаються головними військовими
формуваннями, які здатні забезпечити цілодобову результативну
вогневу підтримку військових формувань у наступальних діях.
Виконання завдання завоювання та утримання вогневої переваги
може здійснюватися протягом декількох днів, а прорив оборонних
рубежів у сучасних збройних конфліктах триватиме декілька тижнів.
Ключові слова: контент-аналіз; збройний конфлікт; наступальні
дії; вогнева підтримка; Нагірний Карабах.
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1. ВСТУП

Зважаючи на те, що критерієм будь-якої істини є практика,
найголовнішими чинниками розвитку воєнної науки в цілому та
військового управління зокрема, на відміну до теоретичних викладок,
доречно вважати уроки, що отримані у реальних збройних конфліктах.
Результати контент-аналізу ведення воєнних дій у ході збройного
конфлікту в Нагірному Карабасі, що розпочався 27 вересня 2020 року
та завершився цілковитою перемогою збройних сил Азербайджану,
підтверджує висловлювання Наполеона: “…Мистецтво війни полягає
у проведенні добре обґрунтованої і продуманої оборони з подальшим
переходом у швидкий і рішучий наступ” [1, с. 10].
Постановка проблеми. Здобуті уроки застосування військ (сил)
у збройних конфліктах кінця XX – початку XXI ст. [2], [3], [4], [5], [6]
дають змогу дійти висновку, що вирішальним чинником виконання
завдань загальновійськовими формуваннями в наступальних діях є
ретельно спланована та вчасно реалізована їх вогнева підтримка. За
результатами контент-аналізу ведення наступальних дій військовими
формуваннями збройних сил Азербайджану встановлено, що головними засобами вогневої підтримки були безпілотні літальні апарати та артилерійські підрозділи. Отримання лише осколкових поранень військовослужбовцями збройних сил Вірменії протягом перших 22…23 днів
збройного конфлікту восени 2020 року [7] означає, що саме артилерійські підрозділи залишаються головними військовими формуваннями,
на які будуть покладені завдання безперервної вогневої підтримки в наступальних діях під час атаки (прориву) оборонних позицій (рубежів).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У [8], [9], [10] досить
вдало проведено аналіз уроків для Збройних Сил України, здобутих
у ході збройного конфлікту в Нагірному Карабасі, обґрунтована
необхідність подальшої модернізації озброєння та військової техніки,
однак форми і способи застосування військових формувань у
наступальних діях та особливості їх вогневої підтримки, незважаючи
на їх важливість для теорії військового управління, залишились поза
межами досліджень. Такий стан викликав нагальну потребу в пошуку
валідної інформації про здобуті уроки вогневої підтримки військових
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формувань Азербайджану та виконання ними поставлених завдань у
ході проведення контрнаступальної операції “Залізний кулак”.
Метою статті є висвітлення результатів контент-аналізу змісту
джерел із пошукової системи “Google” щодо здобутих уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі з вогневої підтримки військових
формувань Азербайджану в наступальних діях.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати проведеного аналізу застосування військових
формувань Азербайджану в контрнаступальній операції, що тривала
44 доби, показав, що перехід у наступ відбувся із безпосереднього
зіткнення з противником. Початку ведення військовими формуваннями
наступальних дій, розпочатих уранці вихідного дня, передувало
відключення глобальної мережі Internet. Вогнева підтримка виконання бойових завдань загальновійськовими підрозділами в наступальних
діях здійснювалася по всій лінії бойового зіткнення (так званої “лінії
Оганяна”), протяжність якої на початок збройного конфлікту становила 180…200 км [11]. На відміну від воєнних дій 1992–1994 років,
формуваннями Азербайджану сили і засоби пілотованої авіації активно
не застосовувались, а замість них перевагу було надано безпілотним
літальним апаратам. Досягнення мети воєнних дій було покладено на
військові формування зі складу сухопутних військ, вогневу підтримку
яких вели як безпілотні літальні апарати, так і артилерійські підрозділи.
У [12] показано, що на початку збройного конфлікту для протидії наступальним діям Азербайджану на першому оборонному
рубежі військове керівництво збройних сил Вірменії розгорнуло 10ту гірсько-стрілецьку дивізію зі складу 1-ї загальновійськової армії.
У бойовому складі цього з’єднання було не менше 9 мотострілецьких
полків, артилерійський полк, танкова бригада та військові частини
дивізійного підпорядкування. У другому ешелоні завдання виконувала
18-та мотострілецька дивізія.
Військові формування зі складу сухопутних військ збройних сил
Азербайджану, що вели наступальні дії, мали 3 армійських корпуси.
Азербайджан на початок ведення наступальних дій мав понад 20
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Рис. Співвідношення сил і засобів зі складу військових формувань сухопутних військ
протиборчих сторін на початок збройного конфлікту в Нагірному Карабасі
Рис. Співвідношення сил і засобів зі складу військових формувань сухопутних військ
протиборчих
сторін на сил
початок
збройного
конфлікту
в Нагірному
Карабасі
Рис.
Співвідношення
і засобів
зі складу
військових
формувань

сухопутних військ протиборчих сторін на початок збройного конфлікту
в Нагірному Карабасі

На озброєнні військових формувань ракетних військ збройних
сил Вірменії восени 2020 року перебувало не менше 8 сучасних
оперативно-тактичних ракетних комплексів 9К270 “Іскандер” (за
класифікацією НАТО – SS-26 “Stone”) виробництва Російської
Федерації, а також 8 оперативно-тактичних ракетних комплексів
9К72 “Ельбрус” (за класифікацією НАТО – SS-1C “Scud”) та не менше
4 тактичних ракетних комплексів 9К79-1 “Точка-У” (за класифікацією
НАТО – “Scrab B”). Головною особливістю співвідношення у вогневих
засобах артилерійських підрозділів була беззаперечна якісна перевага
артилерії за всіма її видами та кількісна перевага в понад 10 разів у
самохідній артилерії [17].
До переходу військ (сил) Азербайджану в наступ ракетні та
артилерійські підрозділи у взаємодії з безпілотними літальними
апаратами завдали масованого вогневого удару [12], [18], [19], [20],
90

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ВІЙСЬКОВI НАУКИ

[21], [22]. До ураження було прийнято понад 500 об’єктів по всій лінії бойового зіткнення в тактичній та оперативній глибині. Під час
ведення бойових дій артилерійськими підрозділами в ході їх участі
у масованому вогневому ударі до ураження були прийняті позиції
підрозділів, що оборонялися на лінії бойового зіткнення сторін,
озброєння та військова техніка в районах зосередження і склади з
боєприпасами. Масованого удару було завдано по всій лінії бойового
зіткнення, щоб ввести противника в оману щодо обраних напрямків
наступальних дій, спрямованих на прорив першого рубежу оборони.
На додаток до цього для приховування напрямку головного удару
першого ешелону військових формувань Азербайджану з початком
їх переходу в контрнаступ атака здійснювалась по всій лінії бойового
зіткнення. Згодом було визначено два напрямки подолання оборони на
першому оборонному рубежі. Як свідчать результати контент-аналізу,
такий вибір напрямку головного удару (на південному сході вздовж
русла р. Аракс) викликаний двома основними чинниками: перевагами
рівнинної місцевості для наступу та достатністю сил і засобів, що
оборонялися на цьому напрямку. Оборонні дії вів 9-й мотострілецький полк. Наявність кордону з Іраном на лівому фланзі смуги, в якій
велися наступальні дії військовими формуваннями Азербайджану,
унеможливлювала завдавання контрудару у лівий фланг противника.
Перший рубіж оборони противника на фронті 10…12 км було
прорвано на третю добу ведення наступальних дій військовими
формуваннями зі складу 2-го армійського корпусу, у першому ешелоні
якого було до трьох загальновійськових бригад [13]. Вогнева підтримка
військових формувань, що вели наступальні дії, здійснювалася
безпілотними літальними апаратами, баражуючими боєприпасами та
артилерійськими підрозділами. Основний обсяг завдань із завоювання
вогневої переваги та переваги в повітрі був покладений на безпілотну
авіацію та баражуючі боєприпаси. Основними об’єктами розвідки
та ураження безпілотними літальними апаратами типу Bayractar
TB-2 та баражуючими боєприпасами типу Harop були сили і засоби
протиповітряної оборони та артилерія. Артилерійські підрозділи
виконували завдання контрвогню та безперервної вогневої підтримки
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загальновійськових формувань у наступальних діях під час атаки
(прориву) оборонних позицій (рубежів).
З кінця третьої доби військові формування Азербайджану,
що досягли тактичного успіху в наступальних діях, перейшли
до оборони, щоб перегрупуватися і продовжити наступальні
дії на початок шостої доби. У цей період війська (сили) Вірменії
спробували завдати контрудару по військових формуваннях
Азербайджану, але такі дії не мали успіху. Контент-аналіз здобутих
уроків із нейтралізації контрударного угруповання військовими
формуваннями Азербайджану показав, що для знищення резервів
застосовували безпілотну авіацію [23]. На артилерійські підрозділи
на цьому етапі ведення контрнаступальної операції було покладено
завдання контрвогню, основний обсяг яких реалізували артилерійські
підрозділи самохідної та реактивної артилерії. Ракетні підрозділи
були застосовані для затримки висування резервів контрударного
угруповання. Ракетного удару було завдано по мосту через р. Акар.
Військові формування Азербайджану проривали рубежі оборони
протягом двох тижнів [24]. Незважаючи на кількісну та якісну
перевагу, темп наступу на деяких ділянках фронту протягом перших
п’яти – шести діб становив 1…1,5 км на добу. Військові формування
зі складу 3-го армійського корпусу просунулися на 20…25 км у глиб
оборони противника на одинадцяту добу.
Після створення умов для виходу на оперативний простір та
завершення перегрупування подальшим завданням наступальних
дій було перетворення тактичного успіху в оперативну перевагу.
Для досягнення цієї мети на базі армійського корпусу було створено
загальновійськову армію. Кінцевою метою перегрупування було
досягнення переваги в силах та засобах у 10…12 разів. Основний обсяг
завдань загальної вогневої підтримки під час ведення наступальних дій
військовими формуваннями Азербайджану виконували артилерійські
підрозділи, озброєні 152-мм гарматами-гаубицями vz. 77 “Dana”. Високої ефективності вогневої підтримки було досягнуто завдяки веденню
розвідки і корегуванню вогню із застосуванням безпілотних літальних
апаратів та груп спеціального призначення [25], [26], [27], [28], [29].
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Результати контент-аналізу уроків збройного конфлікту свідчать,
що, як правило, артилерія вела бойові дії у складі батареї або взводу.
Завдання вогневої підтримки, покладені на артилерійські підрозділи
зі складу військових формувань Азербайджану, становили 35…45 %
від їх загального обсягу [18]. Передусім це пов’язано з тим, що для
досягнення мети вогневої підтримки застосовувались баражуючі
боєприпаси та безпілотні літальні апарати. Масштаб застосування
ударних безпілотних літальних апаратів на завершальному
етапі залишався відносно невеликим, що може бути пов’язано з
обмеженістю ресурсу високоточних боєприпасів та погодними
умовами.
У той же час живучості артилерійських підрозділів Азербайджану
було досягнуто насамперед завдяки постійному їх маневруванню
та виконанню ними завдань вогневої підтримки у складі
артилерійського взводу (артилерійської батареї). Уроки ведення
бойових дій артилерії в аспекті забезпечення живучості показали,
що постійне маневрування артилерійських підрозділів ефективніше,
ніж інженерне забезпечення. За підрахунками військових аналітиків,
у ході збройного конфлікту восени 2020 року було знищено до 70 %
артилерійського озброєння зі складу військових формувань Вірменії. З огляду на те, що на артилерійські підрозділи було покладено
70…80 % обсягу завдань вогневої підтримки [18], зазначені втрати
стали критичними, що сприяло досягненню мети наступальних дій
військовими формуваннями Азербайджану в контрнаступальній
операції “Залізний кулак”.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Контент-аналіз уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі
щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в
наступальних діях свідчить:
основним видом воєнних дій для досягнення мети збройної
боротьби залишається наступ;
на противагу конфліктам минулого, для досягнення мети
наступальних дій, завоювання й утримання переваги в повітрі
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доцільно застосовувати безпілотну авіацію, основними завданням якої
в розглянутому конфлікті були знищення засобів протиповітряної
оборони противника, забезпечення результативного ведення
бойових дій артилерійськими підрозділами під час прориву оборони
противника та ведення наступальних дій у цілому;
тривалість завоювання вогневої переваги та безпосереднього
прориву оборони дві–три доби, виконання найближчого завдання
оперативним об’єднанням – від 5 діб і більше;
артилерійські підрозділи залишаються головними військовими
формуваннями під час виконання завдань вогневої підтримки в
ході ведення наступальних дій військовими формуваннями під час
прориву оборони;
основними способами забезпечення живучості артилерійських
підрозділів є здійснення постійного маневру та застосування
військових формувань артилерії у складі взводу – батареї.
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Iurii Repilo, Oleg Golovchenko, Oleksiy Ishchenko. Content Analysis of Lessons Learned from Armed Conflict in Nagorno-Karabakh
for Fire Support for Maneuver Formations of Azerbaijan in offensive
Actions
The lessons learned in armed conflicts of the last decade show that the
current scientific task of military science in general and military management in particular is the study of the management of offensive actions in
modern conditions of warfare. The content analysis of the armed conflict
in Nagorno-Karabakh in the fall 2020 showed that the decisive factor in
achieving the goal of tasks maneuver formations in the offensive actions
remains the fire support.
The purpose of the article is the presentation of the results of the content
analysis of the content of sources from the search engine “Google” of the
lessons learned of armed conflict in Nagorno-Karabakh.
The results of the analysis of the Operation “Iron fist” showed that the
main means of fire support for the maneuver formations of Azerbaijan
in offensive actions were unmanned air vehicles and artillery units. The
volume of tasks of fire support for the maneuver formations of Azerbaijan with artillery units amounted to 35 ... 45 percent of the total. First of
all, this is due to the fact that to achieve the goal of fire support, together
with artillery, loitering munition and unmanned air vehicles were used.
Despite the quantitative and high-quality superiority in the forces and
means of fire support, the rate of offensive actions during the first five
- six days was 1...1,5 kilometers per day. The survivable of artillery during the attack of positions, was achieved due to constant maneuvering in
order to change the firing positions.
The lessons learned of armed conflict in Nagorno-Karabakh testify that
the offensive remains the main type of hostilities to achieve the goal of
the warfare. Field artillery remains the main units that are able to provide
round-the-clock efficient fire support for the maneuver formations in offensive actions. The task of the conquest and hold of firing superiority
can be carried out within a few days, and a breakthrough of defensive
frontiers in modern armed conflict will last several weeks.
Key words: content analysis; armed conflict; offensive actions; fire support; Nagorno-Karabakh.
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СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ В РАЙОНІ
РОЗМІЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ
НА УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ,
ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЙ У ПІДЗЕМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Досвід світових та локальних війн, збройних конфліктів та антитерористичних операцій свідчить про те, що середовище, у якому
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ведеться загальновійськовий бій, на додаток до наземно-повітряної
складової доволі часто має підземні складові – об’єкти штучного та
природного походження, розташовані нижче рівня земної поверхні
в районі ведення дій. Також відомим і доведеним на практиці є той
факт, що якісна, всебічна та завчасна підготовка підрозділів до майбутніх дій є чи не найважливішою умовою успішного виконання
ними покладених на них завдань.
Попри очевидну важливість комплексної готовності та спроможності військових підрозділів до дій у складних умовах сучасного
загальновійськового бою, деякі питання бойової підготовки вважаються непріоритетними та залишаються недостатньо вивченими. Одним із таких питань можна вважати підготовку підрозділів
до виконання завдань в обстановці, яка вимагає ефективно діяти
не лише над поверхнею землі, але й в об’єктах під землею, тобто
вести бій у середовищі, підземну складову якого не можна ігнорувати.
Стаття має на меті привернути увагу дослідників воєнного мистецтва до проблем організації та ведення сучасного загальновійськового бою, його складного характеру, який не виключає необхідності та можливості діяти у підземному просторі. У статті розглянуті
окремі питання впливу підземного середовища на воєнні дії тактичного рівня, надаються рекомендації командирам підрозділів щодо
організації та ведення бою у середовищі із підземною складовою.
На основі тактичних прийомів, які використовуються у збройних
силах провідних країн світу, наводяться приклади типових бойових
завдань для військовослужбовців різних спеціальностей, сформульовані поради щодо практичного застосування озброєння та військової техніки, надаються пропозиції щодо обладнання, наявність
якого в особового складу є бажаною під час виконання завдань під
землею. Обґрунтовано потребу у залученні сил і засобів різних родів військ, акцентовано увагу на складності організації та підтримання безперервного й надійного управління підрозділами, а також
взаємодії між ними та ін.
Ключові слова: воєнні дії; загальновійськовий бій; підготовка підрозділів; підземний об’єкт; підземне середовище; підземна споруда;
тактичний рівень.
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1. ВСТУП

Постановка проблеми. Розвиток ударних та розвідувальних засобів, удосконалення способів їх застосування, еволюція поглядів на застосування збройних сил і тактики їх дій, а також інші чинники, серед
яких, наприклад, можна зазначити асиметричні бойові дії та протистояння сторін із суттєво нерівними бойовими можливостями, досить передбачувано призвели до все більш широкого використання підземного
середовища у воєнних цілях. Тенденція до перенесення значної частки
збройних протистоянь у великі міста, в яких розташована значна кількість підземних об’єктів, підтверджує доцільність завчасної підготовки
до ведення дій в їх умовах. Так само збройна агресія РФ проти України, наслідком якої вже стало захоплення російсько-терористичними
військами великої частини української території, де знаходиться значна
кількість штучних та природних підземних об’єктів, підкреслює актуальність вивчення та врахування впливу підземного середовища на
подальший розвиток воєнного конфлікту. Отже, дослідження питань
воєнних дій у середовищі із підземною складовою, створення рекомендацій щодо їх організації та ведення набувають все більшого значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що бойові дії в
об’єктах, які розташовані нижче рівня земної поверхні, є невід’ємною
частиною збройних протистоянь, але у вітчизняній воєнній науці
специфіка їх ведення залишається недостатньою мірою вивченою та
описаною. На сьогодні серед доступних для широкого загалу офіційних документів та наукових публікацій, які стосуються ведення бойових дій у підземному середовищі, найбільш численними є американські. Серед них можна виділити військове керівництво ATP 3-21.51
Subterranean Operations від 2019 року, в якому питання підготовки та
ведення дій у підземному просторі описані найбільш деталізовано [1].
У чинних бойових статутах, військових навчально-методичних
публікаціях та стандартах ЗС України про вплив підземного середовища та його використання під час ведення воєнних дій згадується у
досить узагальненому форматі та надаються лише загальні рекомендації. Проблема організації та безпосереднього ведення дій під зем102
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лею на теперішній час не має достатнього висвітлення у вітчизняних
наукових публікаціях, методичні та практичні рекомендації щодо дій
у підземному середовищі досі не створені. Дотепер найбільш інформативним документом у Збройних Силах України, в якому певною мірою розкриті питання впливу та використання підземного простору
під час бойових дій можна вважати прийняте у 2019 році ВКДП 7(3)00(01).01 Керівництво “Дії в урбанізованій місцевості” [2], де сформульовані основні принципи та вимоги до ведення бою (дій) в об’єктах
підземного простору, а також надаються базові рекомендації щодо
тактики, яку доцільно при цьому використовувати. Чимало положень
зазначеного Керівництва були запозичені саме із раніше згаданої
ATP 3-21.51, а також з ATP 3-06 (MCTP 12-10B) Urban Operations та
інших іноземних військових настанов і стандартів [1], [3].
Також у різний час питання бойових дій під землею були опосередковано розглянуті та викладені у роботах українських та іноземних
дослідників воєнної проблематики, серед яких: В. Гумельов, М. Даффі,
І. Зайцев, В. Єманов, М. Кокс, Ю. Лісніченко, Ю. Прус, Б. Сатін, Т. Саус,
Дж. Спенсер та ін.
Необхідно визнати, що попри актуальність питань ведення бою
під землею вони все ще залишаються недостатньо вивченими, рекомендації щодо дій у підземному просторі не створені у необхідному
обсязі, наявні вказівки не мають ґрунтовної наукової бази, а натомість
існують головним чином у вигляді суб’єктивних порад та міркувань.
Через об’єктивні та суб’єктивні чинники у Збройних Силах України
заходи щодо підготовки підрозділів до дій у підземному середовищі на сьогодні мають нижчий пріоритет порівняно із “класичними”,
найбільш затребуваними питаннями загальновійськової підготовки.
Поки що не створено вітчизняної термінологічної бази для визначення загальних положень воєнних дій під землею, а самі поняття “бій під
землею”, “підземні дії” та їм подібні нерідко сприймаються несерйозно
та навіть іронічно, незважаючи на очевидну складність та реальність
процесів, які вони описують.
Метою статті є спроба висвітлення впливу підземних об’єктів на
ведення загальновійськового бою військовими формуваннями так№ 1(84)
2021
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тичного рівня та формулювання окремих рекомендацій, які можуть
бути використані командирами підрозділів під час організації і ведення ними бою (дій) в підземних спорудах, комунікаціях та інших
об’єктах, що розташовані під землею.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

З найдавніших часів людство вдавалося до ведення воєнних дій
нижче рівня земної поверхні, і першими підземними об’єктами, які
воно використало для військових цілей, стали печери – створені природою укриття та ходи сполучення. Для захоплення замків у Середні
віки нападники, які намагалися зруйнувати їх стіни та потрапити всередину, часто копали під ними тунелі – так звані “сапи”. Це привело до
винайдення перших протипідкопних заходів, а також до виникнення
та розвитку прийомів і тактики дій у підземному просторі. До речі,
сучасний термін “сапер” має своє походження саме від тих подій. У
збройних конфліктах сучасності тунелі та інші підземні споруди широко застосовувалися та продовжують використовуватися для різноманітних цілей.
Наприклад, серед багатьох інших добре відомих фактів можна
зазначити використання тунелів метро як бомбосховища киянами
та лондонцями, пристосування катакомб Одеси та Севастополя, підземних комунікацій Берліна та Парижу для розміщення госпіталів,
складів та для інших воєнних цілей під час Другої світової війни; створення та активне використання розгалужених підземних комплексів
військового призначення на островах Тихоокеанського регіону, в Афганістані, В’єтнамі, Сирії та багатьох інших місцях збройного протистояння у різні часи.
Під час Першої світової війни використання тунелів на полі бою
набуло свого чи не найбільшого поширення, коли протиборчі сторони
всіма доступними їм шляхами намагалися дістатися до траншей і укріплень противника. Найбільш відомими є події битви на Соммі, коли
британськими та французькими військами було прокопано декілька десятків підземних тунелів з метою підірвати і прорвати німецькі
оборонні позиції, а німецькі війська активно здійснювали заходи для
104
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протидії цьому. У дослідженнях воєнних істориків неодноразово згадуються факти підземних боїв між противниками, коли випадково чи
навмисно їх тунелі зустрічалися.
У Другій світовій війні в битвах за Сталінград та Берлін важкі бої
тривали в підземних спорудах та комунікаціях цих міст. У битві за
м. Ахен німецькі війська використовували тунелі метро для проникнення на територію, яка вже була зайнята американськими військами,
що стало для останніх несподіванкою та суттєвою проблемою. Також
під час Тихоокеанської кампанії американські морські піхотинці зіткнулися із добре підготовленою японською системою оборони, значна частина об’єктів якої знаходилася під землею.
У спогадах учасників В’єтнамської та Афганської війн неодноразово згадаються штучні та природні підземні об’єкти, які доводилося
зачищати від противника.
У сучасних війнах бойові дії у підземному середовищі відбуваються все частіше. Наприклад, під час збройного конфлікту у невизнаній Чеченській Республіці Ічкерія та на прикордонних територіях Російської Федерації успіх часто був на боці тієї сторони, яка активно й ефективно використовувала підземні комунікації і споруди.
Особливо це проявилося у боях за такі населені пункти. як Грозний,
Аргун, Шалі, Бамут, Комсомольське. В Іраку та Афганістані підземні
ходи сполучення та споруди широко використовуються незаконними
збройними формуваннями для прихованого переміщення, здійснення раптових нападів, розміщення складів та в інших воєнних цілях. У
ізраїльсько-палестинському конфлікті ісламістський палестинський
рух ХАМАС та інші воєнізовані формування під час своїх операцій
будують та широко використовують підземні тунелі. Під час захисту
територіальної цілісності України від збройної агресії РФ у боях за
міжнародний аеропорт “Донецьк” підземні укриття та комунікації активно використовувалися як українськими захисниками, так і російсько-терористичними військами.
Логічним висновком вбачається те, що з подальшою урбанізацією світу підземні бої ставатимуть все більш поширеними та масштабними. Бойові дії в Іраку за м. Мосул, у Лівії за м. Тріполі, у Сирії за
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м. Алеппо яскраво продемонстрували, що підземні об’єкти різноманітного призначення можуть бути ефективно використані у воєнних
цілях та набувають все більшу важливість в умовах сучасного загальновійськового бою. Своєю чергою досвід бойових дій у Західній Україні, В’єтнамі, Афганістані та Чечні підтверджує, що лісні та горні масиви через свою важкодоступність для техніки, наявність природних
перешкод та укриттів залишаються привабливим місцем для створення районів оборони, осередків спротиву та інших воєнних дій, ефективність яких може бути додатково підсилена шляхом використання
підземного середовища.
Реакцією воєнних відомств багатьох країн світу на потенційні
виклики майбутніх збройних протистоянь стало приділення ними
значної уваги питанням підготовки та ведення бойових дій в умовах
міської забудови, зокрема у підземних спорудах та комунікаціях. У Великій Британії, Німеччині, США, Франції та інших провідних країнах
створені спеціалізовані навчальні центри, в яких поміж іншим здійснюється підготовка підрозділів до дій в умовах підземного середовища. У 2018 році на одному з полігонів ЗС України також було створено
спеціалізоване навчальне місце “Бій в населеному пункті”, окремі елементи якого розташовані під землею та дозволяють здійснювати підготовку підрозділів до дій у підземних спорудах.
Під час дослідження питань дій у середовищі із підземною складовою вартий уваги досвід збройних сил США, який вони набули за результатами численних операцій в умовах впливу підземного середовища на поле бою та у бойових діях безпосередньо в підземних об’єктах.
Також доцільним вбачається вивчення та урахування наявних американських здобутків у сфері підготовки підрозділів до ведення бою під
землею, які стали результатом не лише аналізу військового досвіду, а
й спираються на використання значного науково-дослідного, воєннотехнічного та ресурсного потенціалу США.
Необхідно зазначити, що відповідно до поглядів військових експертів США, організація бою (дій) під землею здійснюється в тому ж
порядку, що і для десантно-штурмових дій з повітря. Найменшим військовим формуванням для організації ведення таких дій вважається
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батальйон, а найменшим військовим формуванням для безпосередніх
дій у підземному середовищі – рота [3].
Під час розгляду питань ведення бою під землею на перший погляд може здаватися, що такий бій – це справа лише піхотинців, адже
летальний вплив на противника традиційними засобами інших загальновійськових підрозділів у зазначених умовах вбачається неможливим. Проте більш комплексний підхід доводить, що дії у підземному середовищі вимагають залучення багатьох інших компонентів
військової структури. Наприклад, інженерні підрозділи критично
необхідні через потребу у спеціалізованому обладнанні, яке вони мають на озброєнні та навчені застосовувати, а також для здійснення
інженерної розвідки. Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту потрібні для контролю хімічного складу повітря у підземному просторі, своєчасного виявлення застосування противником
отруйних речовин, а за потреби – для здійснення дегазації чи інших
спеціальних заходів. Танкові підрозділи та бойові броньовані машини
механізованих підрозділів можуть бути використані для забезпечення блокування, охорони та оборони району над підземною ділянкою,
де здійснюються підземні дії. Артилерійські підрозділи можуть бути
залучені до контрбатарейної боротьби з артилерією противника у
випадку, коли остання намагатиметься своїм вогнем зруйнувати або
заблокувати проходи до підземних об’єктів. Підрозділи інформаційно-психологічних операцій Сил спеціальних операцій можуть бути
застосовані з метою переконання противника припинити спротив під
землею, залишити підземні споруди та здатися в полон.
Втім, особливо в умовах, коли недоцільно або неможливо повністю знищити підземний об’єкт, саме піхотним підрозділам, мобільність
яких дозволяє діяти у підземному просторі, доведеться виконувати
основний об’єм завдань під землею – здійснювати прочісування, знищення або блокування противника тощо.
Забезпечення безпеки своїх підрозділів так само, як і в інших видах дій, є найважливішим принципом організації та здійснення прочісування (патрулювання) у підземних спорудах. Саме воно є першим
етапом підземного бою. Після виявлення підземної споруди в районі
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ведення дій, на поверхні передусім потрібно організувати охорону визначеного району для недопущення проникнення в нього противника
або цивільного населення, які перешкоджатимуть здійсненню заходів під землею, для чого рекомендовано встановлення “зовнішнього”
кордону. Вбачається доцільним при можливості зняти з підрозділів,
які будуть залучені для дій під землею та виконувати значну кількість
бойових завдань, необхідність відволікатися на власне прикриття від
загрози нападу або підходу підкріплень до противника з поверхні.
Наступним логічним кроком може бути встановлення “внутрішнього” захисного кордону – виявлення всіх або якомога більшої частини входів та виходів із підземної споруди та взяття їх під свій контроль.
Зазначене може бути реалізовано шляхом ретельного прочісування
території над підземним об’єктом з метою виявлення будь-яких місць
та предметів, які поєднують підземну споруду та зовнішнє середовище (в іноземних настановах до них застосовується термін “портал”),
а саме проходів, труб, напівзаглиблених вікон, вентиляційних шахт,
електрогенераторів, антен та камер, які під’єднані до обладнання під
землею тощо. Місця розташування подібних порталів потрібно доводити до всіх командирів, які задіяні до виконання завдань у зазначеному районі, та позначати їх на робочих картах. У випадку виявлення
нових порталів необхідно негайно поширювати про них інформацію
та забезпечувати їх контроль. Аналіз місць розташування та функціонального призначення порталів у разі потреби зможе надати додаткову інформацію щодо підземної споруди та стати початковим етапом у
складанні її схеми.
Контроль над порталами може дозволити командирам впливати
на обстановку, формувати поле бою у своїх інтересах через відключення у підземних об’єктах електроживлення, вентиляції, створення спланованих осередків пожеж та задимлення, порушення системи зв’язку
противника, який перебуває всередині, для обмеження його обізнаності стосовно розвитку ситуації тощо. Наявні або додатково пророблені отвори можуть бути використані для впливу на противника
аерозольними або іншими речовинами, а також для ведення розвідки.
Залежно від наявного часу та обстановки, що склалася, командири мо108
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жуть впливати на створення сприятливих для своїх підрозділів умов
ще до моменту їх направлення у підземні споруди. Вимкнення ззовні
електро- та водопостачання, обмеження доступу повітря під землю,
задимлення підземного простору штатними та імпровізованими засобами, вплив на противника нелетальними їдкими речовинами (наприклад, аміаком або хлорпікрином) може змусити тих, хто перебуває
під землею, залишити свої позиції без вступу у прямі бойові зіткнення. Відомі випадки (Друга світова війна, Югославські війни, дії РФ у
Чечні), коли відсутність свіжого повітря, зависока чи занадто низька
температура викликали у захисників підземних споруд суттєве зниження рівня бойового духу та здатності продовжувати спротив, що
нерідко призводило до залишення ними підземних об’єктів, в яких
вони перебували, без бою. Також само по собі тривале перебування
людей у темряві часто призводить до появи у них клаустрофобії, сприяє розвитку паніки та унеможливлює подальшу ефективну діяльність.
У більшості випадків підземні споруди цивільного призначення
не пристосовані до довготривалого перебування всередині них людей,
не мають значних запасів води та продуктів, залежать від функціонування примусової вентиляції, а іноді і дренажної системи для відведення ґрунтових вод, і не можуть бути використані як автономні
осередки оборони упродовж тривалого часу. Отже, відключення електроживлення та водопостачання, перешкоджання потрапляння повітря всередину підземної споруди, позбавлення тих, хто знаходиться
всередині неї, можливості підтримувати зв’язок та отримувати інформацію про ситуацію ззовні може вважатися важливим, а іноді й
обов’язковим етапом по встановленню контролю над таким підземним об’єктом.
Підготовка визначених груп до направлення всередину підземних
споруд для здійснення прочісування або захоплення може бути розпочата одразу після забезпечення безпеки (організації оборони) поверхні об’єкта.
Доцільно один із проходів до підземного об’єкта визначати як
основний для входу та виходу свого підрозділу (взводу, роти), який
призначений для ведення дій під землею. Розміщення командно-спо№ 1(84)
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стережного пункту такого підрозділу безпосередньо біля основного
проходу вбачається найбільш правильним, адже це значно спростить
організацію обліку особового складу, який заходить до підземної споруди та виходить із неї. На цьому ж місці може перебувати командир
(старший) підрозділу; зв’язківець, який буде відповідати за підтримання зв’язку із групами, що вже зайшли до підземної споруди; сержант,
який буде відповідати за збір та евакуацію поранених, полонених та
загиблих, а також виконувати інші завдання; поблизу за потреби може
бути обладнане місце для проведення спеціальної обробки.
Командиру групи, яка діє під землею, можна рекомендувати постійно знаходитися на командному пункті для ефективного здійснення управління та координації дій тих, хто перебуває всередині підземного об’єкта, забезпечення постійного обміну інформацією зі старшим командуванням, складання та оновлення схеми об’єкта згідно з
отриманою інформацією. Однак, у випадку, коли більшість підлеглого
особового складу знаходиться усередині підземного об’єкта, командиру буде більш доцільно перебувати разом з ними. Це дозволить йому
швидше приймати рішення та доводити їх до підлеглих, а також допоможе уникнути втрати управління підрозділом у разі виникнення
проблем зі зв’язком, які в умовах дій під землею мають значну ймовірність.
Серед важливих питань та викликів під час організації та ведення
підземного бою (дій) на рівні взводу можна виділити такі:
складність організації зв’язку з групами, які діятимуть під землею
та на значному віддаленні від командно-спостережного пункту взводу;
визначення оптимального складу бойових груп та розподіл між
ними завдань;
евакуація поранених може бути ускладнена потребою переміщувати їх на значні відстані (у тому числі в незручних умовах, між поверхами та перешкодами) і неможливістю використовувати транспортні
засоби;
вогонь зі стрілецької зброї в закритих приміщеннях або тунелях
буде оглушати тих, хто стріляє, і призводити до значного задимлення,
яке може перешкоджати подальшим діям;
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через підвищену потребу в особовому складі для забезпечення і
виконання завдань під землею штатні гранатометники, а в окремих
випадках і кулеметники можуть бути залучені до виконання функцій,
які відрізняються від їхньої основної спеціальності, що зможе негативно вплинути на ефективність їх дій;
для найбільш ефективного виконання завдань у підземних спорудах може створюватися декілька груп (прочісування, підтримки,
штурмові, вогневі тощо), в яких необхідно призначити старших, тобто військовослужбовців з достатнім досвідом та розвинутими лідерськими якостями; також може виникнути потреба у підготовлених
військовослужбовцях, які зможуть діяти як посильні під землею або
ті, хто буде виконувати функції радіоретрансляторів між групами та
командиром;
особовий склад може бути змушений виконувати різноманітні завдання не лише у складі своїх штатних підрозділів, а й разом з іншими,
що вимагає високого рівня бойової злагодженості та навченості всіх
членів груп, які будуть спільно діяти у підземному середовищі;
для утримання ініціативи та високого темпу дій кожен військовослужбовець підрозділу має бути здатним та готовим виконувати
будь-яку визначену його командиром роль. Адже чим менше часу потрібно для того, щоб перегрупуватися або змінити бойовий порядок,
тим менше шансів буде мати противник для організації контратаки
або перехоплення ініціативи.
Вочевидь, під час підготовки до дій в підземному середовищі на
рівні роти доцільно враховувати все перелічене вище для взводного
рівня. На додаток, вбачається доречною завчасна розробка декількох планів дій на випадок різних варіантів зміни обстановки під час
виконання завдань. Можна рекомендувати збільшити кількість посильних, які дозволять підтримувати управління підрозділами під
землею у випадку неможливості використання радіозв’язку. За наявності технічних можливостей, командир може виділити декілька
військовослужбовців для виконання функцій з ретрансляції радіоповідомлень від груп, які діятимуть під землею, і командним пунктом на поверхні.
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Очевидною є потреба командира у схемі підземного об’єкта. Заздалегідь наявні плани підземних споруд повинні бути актуалізовані
шляхом нанесення на них виявлених змін. За відсутності плану або
схеми підземного об’єкта їх створення стане одним із першочергових
завдань. Задля цього в кожній групі вбачається доцільним призначати
військовослужбовця, який буде відповідальним за створення схеми
ділянки, де діятиме його група. Це завдання є доволі складним, адже
без спеціального обладнання неможливо точно визначити відстані
та розміри, а особливі умови підземного простору можуть створити
додаткові труднощі. Імовірно, що призначати орієнтири буде доволі
складно, якщо взагалі можливо. Тож для складання схеми підземної
ділянки доцільно призначати найбільш досвідчених у роботі з картами військовослужбовців.
У разі виявлення найбільш важливих об’єктів всередині підземної споруди інформацію про них потрібно передавати на командний
пункт негайно. На командно-спостережних пунктах взводів і рот мають бути визначені ті, хто буде узагальнювати відомості та складати
загальну схему об’єкта відповідно до нових отриманих даних.
Особливу користь у складі груп для підземного прочісування можуть принести спеціалісти ХБРЯ захисту – хіміки-розвідники, які мають належну підготовку та обладнання для перевірки якості повітря з
метою виявлення в ньому наявності отруйних і небезпечних для дихання речовин. Вони здатні швидше за інших встановити ступінь небезпеки подальших дій у підземних спорудах, де можуть швидко розмножуватися та поширюватись шкідники, паразити, переносники інфекції,
небезпечні бактерії тощо. Також одним зі специфічних завдань військової та радіаційної, хімічної, біологічної розвідки може бути визначено
виявлення наявності зброї масового ураження, елементи якої противник може намагатися приховувати у підземних спорудах. Згідно з повідомленнями та рекомендаціями хіміків-розвідників командир може
прийняти обґрунтоване рішення щодо застосування засобів індивідуального захисту військовослужбовцями, які будуть діяти під землею.
Доцільність перебування у складі груп для дій під землею саперів
насамперед обумовлена необхідністю ведення інженерної розвідки, а
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також потребою у використанні спеціальних засобів, які знаходяться
на озброєнні інженерно-саперних підрозділів. Особливі умови підземного простору значно ускладнюють виявлення замінованих ділянок, мін-пасток або саморобних вибухових пристроїв під час прочісування підземного об’єкта, що вимагає залучення для цього добре підготовлених фахівців. Типовим завданням для саперів під час дій під
землею може стати пророблення проходів та подолання різних видів
перешкод. При цьому можна рекомендувати уникати застосування
вибухових та запалювальних речовин, адже вони можуть призвести
до неконтрольованої руйнації підземного об’єкта та його задимлення,
яке не дозволить продовжувати на ньому ефективні дії. Якщо не вдалося проробити прохід у механічний спосіб, застосування інших засобів має бути здійснено з надзвичайною обережністю і лише належним
чином підготовленими спеціалістами. Необхідно пам’ятати, що розповсюдження ударної хвилі під землею та наслідки підриву можуть
негативно вплинути не тільки на противника, але і на свої підрозділи.
Для невибухового методу відкривання дверей та пророблення
проходів у перешкодах також можуть бути використані засоби, які
штатно використовуються цивільними рятівниками та поліцейськими підрозділами – гідравлічні домкрати, бензорізи, різноманітні комбіновані ручні інструменти для розтину та проникнення тощо. Корисним може бути додатковий шанцевий інструмент, первинні засоби
пожежогасіння, альпіністське спорядження – мотузки і кріплення та
ін. Безумовно, найбільш затребуваними на додаток до обов’язкових
засобів індивідуального захисту будуть засоби захисту органів слуху, прилади нічного бачення, потужні пошукові ліхтарі та ліхтарі, які
встановлюються на особисту зброю.
Вельми перспективним вбачається використання під час дій під
землею роботизованих комплексів, які можуть значно полегшити виконання завдань і розширити їх спектр. Наприклад, мікродрони можуть використовуватися для пошуку противника та перевірки маршрутів руху під землею. Наземні роботизовані системи можуть бути
задіяні для транспортування вантажів та автономної евакуації поранених за запрограмованими маршрутами. На роботизованих плат№ 1(84)
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формах може бути встановлене обладнання для ведення ХБРЯ розвідки, засоби автоматичного виявлення та знищення противника, обладнання для нейтралізації мін та саморобних вибухових пристроїв, я також інші пристрої вага яких суттєво обмежувала б мобільність групи
у випадку перенесення їх людьми. Зважаючи на розуміння зазначених
можливостей і наявні для цього ресурси, у провідних країнах світу якот у США, Ізраїлі та Німеччині вже тривалий час ведеться розробка та
випробування бойових систем для дій під землею [4], [5], [6].
З огляду на викладене, можна дійти висновку, що дії у підземному середовищі вимагають одночасного залучення значної кількості
особового складу. У великих підземних спорудах і на протяжних підземних комунікаціях для забезпечення ефективності дій може знадобитися застосовувати сили в розмірі батальйону або навіть більше. Зі
свого боку це суттєво підвищує ризик втрат від “дружнього вогню”,
адже під землею групи можуть втрачати орієнтування та потрапляти
на ділянки, де будуть діяти інші. Для кращого орієнтування та з метою
уникнення повторної перевірки елементів підземних споруд, які вже
були перевірені, командирам на додаток до встановлених сигналів доцільно розробити та впровадити систему розпізнавальних позначок.
Це можуть бути символи, які малюють фарбою (звичайною чи видимою в інфрачервоному діапазоні приладами нічного бачення) або позначають в інший спосіб. Наприклад, розміщені у визначених місцях
та в певній послідовності хемілюмінесцентні джерела світла (ХДС) є
чи не ідеальним засобом сигналізації. Наприклад, за допомогою ХДС
зеленого кольору можна швидко позначити перевірені приміщення,
червоного – небезпечні ділянки, синього – місце евакуації поранених
тощо. Але у будь-якому разі важливо дотримуватися спільної для всіх
груп системи позначок та використовувати їх постійно.
Правильне застосування позначок може значно допомогти у випадку виникнення потреби в негайній евакуації з підземного об’єкта
або в інших випадках, коли швидкість орієнтування є критичною. Досвід бойових дій підтверджує, що запровадження командирами системи символів для орієнтування, а також застосування заходів швидкої
ідентифікації своїх військовослужбовців (позначки на спорядженні,
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голосові паролі тощо) значною мірою сприяє успішному виконанню
завдань підрозділами.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Досвід збройних протистоянь упродовж всієї історії людства від
середньовіччя до сьогодення свідчить, що завжди постає потреба у
підрозділах, які готові та спроможні вести бойові дії під землею – у
спорудах, комунікаціях та інших розташованих нижче рівня земної
поверхні об’єктах штучного та природного походження. Численні бойові приклади показують, що в умовах підземного середовища доводиться діяти підрозділам різної приналежності, призначення, складу
та рівня підготовки під час виконання ними найрізноманітніших завдань. У більшості бойових епізодів, вивчених та описаних у відкритих джерелах, виявлялося, що підрозділи змушені діяти під землею, не
були належним чином готові до цього типу дій. Тож під час організації
загальновійськової складової підготовки підрозділів важливо приділяти увагу тренуванню особового складу діям у підземних спорудах та
комунікаціях, адже збройні сили мають бути готовими перемагати за
будь-яких умов обстановки. Вбачається доцільним подальше створення на полігонах та у навчальних центрах спеціалізованих навчальних
місць для відпрацювання дій у підземних спорудах, а також розробка
відповідних стандартів та програм підготовки.
Сучасні бойові дії під землею найчастіше мають місце в умовах
населених пунктів і, головним чином, в ситуаціях, коли одна із ворогуючих сторін значно переважає іншу в якісному та кількісному складі
повітряних і наземних засобів вогневого ураження. Але за будь-яких
обставин наявність підземної складової має бути врахована командирами під час планування майбутніх дій, адже вона суттєво впливає на
визначення необхідного бойового та чисельного складу задіяних підрозділів, побудову їх бойових порядків, організацію управління, взаємодії та всебічного забезпечення, часові показники й інші важливі
аспекти підготовки бою (дій). Особовому складу, який буде діяти всередині підземних об’єктів, критично важливо добре знати та розуміти
обмеження й особливості, що зумовлені специфікою підземного про№ 1(84)
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стору, для найбільш якісного виконання доручених завдань та недопущення здійснення помилкових дій.
Наявність додаткового обладнання для дій під землею є бажаною, але не вкрай необхідною умовою успішного виконання завдання.
Інструменти для штурму приміщень, спеціалізовані засоби зв’язку,
роботизовані комплекси та інше спеціалізоване обладнання можуть
суттєво допомогти виконанню завдань у підземному середовищі та є
безумовно корисними засобами посилення. Втім, всякий злагоджений підрозділ, який отримав належне тренування (особливо щодо дій
усередині приміщень, в урбанізованій місцевості), та особовий склад
якого добре розуміє специфіку дій під землею, спроможний успішно
виконати визначене йому завдання в особливих умовах підземного
простору із використанням лише фактично наявних у нього засобів.
Перспективами подальших досліджень вбачаються розробка методичних рекомендацій і стандартів підготовки підрозділів ЗС України (ІВФ та ПрО) щодо організації та ведення бою (дій) в умовах підземного середовища, вироблення нових способів застосування штатних та перспективних зразків озброєння та військової техніки, більш
детальне вивчення впливу підземної складової обстановки на ведення
основних видів бою та здійснення інших дій.
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Suslov V., Korol Ya., Osypenko V. Specific Aspects of the Combined
Arms Battle in the Area of Operations where Underground Objects
Affect the Conditions of Warfare and in Subterranean Environment
As it is known from the actual combat experience, quite often the environment, in which combined arms battle takes place, in addition to its
land and air components has an underground part – subterranean artificial and natural objects in the area of operations. As well, it is obvious
that the great importance of the comprehensive and timely training of
military units for the future military actions is critical for the successful
achieving of assigned combat objectives.
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Despite the undoubtful significance of military units’ appropriate combat
readiness and preparedness for action in the difficult conditions of modern combined arms battle, some issues of combat training are considered
non-priority and remain insufficiently studied. The training of units for
conducting combat operations in an environment where they are expected to fight not only above the earth surface but inside underground
objects as well, to operate in an environment with the underground component which cannot be ignored, can be one of them.
The article aims to draw the attention of researchers of military art to the
problems of organizing and conducting modern combined arms battle,
to its complex nature, which currently does not exclude the need and
possibility to operate in underground space. The article deals with certain
issues of the underground environment influence on military actions at
the tactical level, and gives some recommendations to unit commanders on organizing and conducting operations in an environment with
an underground component. Based on the tactics and techniques used
in the armed forces of the leading countries, examples of typical combat tasks for military personnel of various specialties are given, recommendations on the practical application of weapon systems and suggestions on the composition of appropriate military equipment and special
tools for their combat use in subterranean environment are formulated.
Among the characteristic features of such a battle, a justified need for
the involvement of military equipment and personnel of different combat
arms branches, the complexity of maintaining continuous and reliable
command and control of subunits and organizing effective interaction
between them were determined.
Key words: military operation; combined arms battle; training of units;
underground object; underground environment; underground structure;
tactical level.

118

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ВІЙСЬКОВI НАУКИ

УДК: 355.211

Василь Телелим
доктор військових наук, професор, професор кафедри,
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна
https://orcid.org/ 0000-0001-5926-7680
telelim_1@ukr.net

Борис Олексієнко
доктор військових наук, професор,
провідний науковий співробітник,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна
https://orcid.org/ 0000-0002-5613-8354
Аlekseenko_Bor@ukr.net

Володимир Кириленко
доктор військових наук, професор,
головний науковий співробітник,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2206-1651
kirilenko09@ukr.net

ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ
ВІЙСЬКОВИМИ ЗАСОБАМИ “ГІБРИДНІЙ” АГРЕСІЇ
З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто основні визначення (поняття) і сутність протидії “гібридній” агресії з боку Російської Федерації (РФ) проти Укра©Телелим В., Олексієнко Б., Кириленко В.
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їни як в загальному плані, так і військовими засобами, її основні
уроки. Показано, що заходи протидії “гібридній2 агресії в Україні у
своєму розвитку пройшли досить складний і неоднозначний шлях
від абсолютного їх несприйняття не лише керівництвом держави,
але і переважною більшістю українського суспільства у зв’язку зі
сліпою вірою у політичну порядність кремлівських політиків, вірність їх взятим на себе міжнародним зобов’язанням стосовно гарантування Україні незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності в обмін на майже безкоштовну передачу Росії третього
у світі за розміром ядерного потенціалу, і аж до безкомпромісного
збройного протистояння із російськими найманцями та їх посібниками на Сході України.
У статті розкриваються основні етапи протидії російській “гібридній” агресії у всіх її основних сферах, надається їх змістовне наповнення, показана еволюція нарощування заходів протидії, але водночас особлива увага приділена протидії військовими засобами,
тобто головним чином у процесі підготовки та участі військових
формувань сил оборони сектору безпеки і оборони України спочатку в антитерористичній операції, а згодом – і в операції Об’єднаних
сил. Зважаючи на значний діапазон завдань протидії російській “гібридній” агресії військовими засобами, наведено і основні можливі
форми застосування сил оборони в різних умовах оперативної обстановки в процесі бойових дій.
Ключові слова: воєнний конфлікт; “гібридна” загроза; “гібридна”
операція; “гібридна” агресія; протидія “гібридній” агресії; інформаційна війна; економічна війна; терористичні акти; російська агресія.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Оцінюючи події, що сьогодні прийнято
називати “гібридною” війною РФ проти України, навіть під час найпростішого їх аналізу стає зовсім неважко дійти висновку, що ця “війна” ведеться не тільки і не стільки за відокремлення від України Криму та частини Донбасу, скільки переслідує значно складніше та масштабніше завдання. Вона є складовою глобальної “гібридної” війни Росії з метою стримати захоплення НАТО історичної сфери російських
інтересів і територій ближнього зарубіжжя, повернути держави ко120
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лишнього СРСР в зону свого впливу, розваливши або перетворивши
в недієздатний ЄС, і тим самим, відтворивши Росії статус наддержави світового рівня – спадкоємиці СРСР, докорінно переглянути програшні для Радянського Союзу наслідки завершення “холодної” війни
[1], [2], [3], [6], [8], [10]. Україні ж у цій “гібридній” війні керівництвом
Російської Федерації, з одного боку, відводиться роль неслухняного
хлопчика, якого за непослух та намагання мати власне бачення свого
шляху розвитку просто вкрай необхідно (для остраху інших) суворо
та показово покарати, а з іншого – Україна в силу свого географічного положення, економічних, демографічних та ряду інших чинників є
чудовим полігоном для практичного відпрацювання російськими фахівцями різноманітних прийомів, форм і способів “гібридної” війни
[8], [9], [10].
Загалом, на основі аналізу застосованих проти України лише за
роки її існування як незалежної держави прийомів, форм і способів
“гібридного” впливу, а саме: “енергетичних” і “економічних” війн,
включаючи торгові, фінансові й інші інструменти; застосування інформаційних технологій для впливу на військовослужбовців та населення України, своєї держави та світової спільноти; організацію
масових протестних рухів на території Криму, південних та східних
областей України не лише у прихованій, а часто і у відкритій формах,
політичного та економічного саботажу; корупцію, що виведена на
принципово новий рівень, практично перетворившись на оптові закупівлі політичного і воєнного керівництва в Україні та державах, на
підтримку яких розраховує агресор; збройну інтервенцію та анексію
території під виглядом “вільного волевиявлення місцевого населення”; організацію транснаціональних і регіональних об’єднань політичних сил у підтримку (або проти) політики провідних держав або
окремих лідерів тощо, враховуючи всі можливі чинники, що передували їй, стає можливим умовно виділити в її зародженні та розвитку
три основні фази: інноваційну, холодну та гарячу [9].
Саме інноваційній фазі в найбільшій мірі, на нашу думку, притаманні вже згадані вище “енергетичні” та “економічні” війни, включаючи торгові, фінансові й інші інструменти; корупція, що виведена
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на принципово новий рівень, практично перетворившись на оптові
закупівлі політичного та воєнного керівництва в країнах, на які спрямовується агресія; застосування інформаційних технологій для організації масових протестних рухів у відкритій і прихованій формах, політичного й економічного саботажу; організація транснаціональних і
регіональних об’єднань політичних сил у підтримку (або проти) політики провідних держав або окремих лідерів тощо.
Серед характерних рис другої фази розвитку – “холодної”, додатково до заходів інноваційної фази, основні зусилля російського керівництва зосереджувались на створенні в Україні атмосфери бездуховності, накручуванні конфліктних ситуацій, знищенні авторитету державної влади; дестабілізації політичної ситуації (конфлікти, репресії,
терор); блокуванні інформаційної діяльності органів центральної влади та місцевого самоврядування; звинуваченні органів державної влади усіх рівнів у неспроможності виконання владних функцій, підриві
їх авторитету та дискредитації; провокуванні соціальних, політичних,
національних, релігійних зіткнень, аж до розв’язання громадянської
війни; ініціюванні масових протестних акцій і безладів на вулицях,
погромів офіційних установ та громадських структур тощо.
І, нарешті, коли заходами, що були вжиті під час перших двох фаз,
поставленої мети не досягнуто, настав час “гарячої” фази, тобто здійснення збройної агресії, у процесі якої відбулась неприкрита анексія
Криму; введення російських військ на територію України на Донбасі;
розв’язання російськими військами та їх найманцями на сході України
фактично відкритої форми збройної боротьби, яка на сьогодні з великою імовірністю може перейти в офіційний міждержавний збройний
конфлікт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відомій літературі,
яка присвячена вивченню російської “гібридної” агресії, розкриваються питання щодо визначення “гібридних” загроз міжнародній
безпеці та пошуку шляхів їх протидії, оцінці військових дій між Росією та Україною, дослідженням питання світової “гібридної” війни
тощо (наприклад, [6]–[12] та ін.). Проте питання еволюції основних
проблем протидії військовими засобами “гібридній” агресії з боку
122

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ВІЙСЬКОВI НАУКИ

Російської Федерації проти України у відомій літературі не розглядалося.
Метою статті є розкриття основних етапів протидії російській “гібридній” агресії у всіх її основних сферах та основних можливих форм
застосування сил оборони в різних умовах оперативної обстановки в
процесі бойових дій.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Варто зазначити, що однією з найбільших проблем України за часів незалежності, що передували агресії Росії, було те, що в зовнішньополітичній доктрині України Росія ніколи не вважалася потенційним
ворогом, який може здійснити вторгнення [6], [9], [10]. Вона завжди
вважалася партнером № 1, гарантом державної незалежності й територіальної цілісності України. І ця помилка, як виявилось надалі, але
вже дещо запізно, набула фатального відтінку.
На жаль, висновки з оцінки вищим воєнно-політичним керівництвом держави не тільки глобальної, але і регіональної воєнно-політичної обстановки ще з самого початку існування незалежної України були зроблені вкрай некоректно, а звідси – запевнення, а точніше,
введення в оману суспільства стосовно відсутності ймовірності появи
загроз національній безпеці України у оборонній сфері як у найближчій, так і у середньостроковій перспективі. Зі свого боку, базуючись
на цих висновках, було прийнято рішення щодо безпрецедентного
добровільного ядерного роззброєння України та передачі третього у
світі за рівнем ядерного потенціалу на майже безоплатній основі до
Російської Федерації, отримавши натомість, як показали подальші події, фактично майже нічого не вартий Будапештський Меморандум.
На цій же основі було прийнято і ряд інших рішень в оборонній сфері,
у тому числі про те, що Збройні Сили Україні достатньо мати в мінімальній кількості, при мінімальному озброєнні, з мінімальними ресурсами на підготовку, а пріоритетність віддавалась МВС, СБУ, прокуратурі та судовій системі. Вважалось, що запаси в Збройних Силах
достатньо було мати з розрахунку до 90 діб бойових дій, але в реалії
за цілим рядом показників не було і цього. За відсутності мінімально
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необхідного матеріального та фінансового забезпечення бойова підготовка у військах звелась в основному лише до “показух”, а матеріальний стан і соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей
опустились до незадовільного рівня.
Водночас опора на хибний висновок щодо відсутності в коротко та середньостроковій перспективі загроз воєнній безпеці України
призвела і до того, що оперативне обладнання території України перетворилось у навіть не другорядне завдання держави, воно практично
на всіх рівнях державної влади взагалі перестало розглядатися. Держкордон України з РФ залишався значною мірою умовним, на багатьох
ділянках він був не тільки не демаркований, але і не делімітований.
Державна Прикордонна служба України на законодавчому рівні перетворилася на виключно правоохоронну структуру зі спеціальним статусом, на яку покладається функція лише охорони кордону, а сил для
його прикриття і оборони не передбачається.
Стратегічні комунікації, особливо в Криму, на Сході та Півдні
України були віддані в руки російського або проросійського бізнесу.
До керівництва Міністерством Оборони і Генеральним Штабом
Збройних Сил України та інших силових структур в останні роки перед
агресією Російської Федерації проти України призначаються відверто
проросійськи налаштовані посадовці, а інколи – громадяни Росії.
Як наслідок, ЗС України перманентно “реформуються”, чисельність їх під виглядом так званої “оптимізації” невпинно скорочується,
система їх мобілізації на випадок відсічі можливої агресії руйнується.
Нові зразки озброєння та військової техніки (ОВТ) для ЗС України
оборонно-промисловим комплексом не розробляються, закупівлі за
кордоном не здійснюються. Стратегічні запаси не створюються, оперативні – майже відсутні, військові – наявні фрагментарно у вкрай обмеженій кількості. Роль ЗС України як гаранта незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави проросійськими ЗМІ свідомо
та цілеспрямовано постійно принижується, а найменші негативні прояви в життєдіяльності ЗС України “роздуваються” до рівня сенсацій.
Паралельно з цим підривна антиукраїнська діяльність так званої
Української Православної Церкви московського патріархату (УПЦ
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(мп) не тільки не отримує відповідної оцінки, але часто і заохочується
керівництвом України [8], [9].
Воєнно-патріотична робота в навчальних закладах також поступово звелась практично до нуля.
Водночас отримані фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень та опубліковані ще в 1996 році результати визначення
основних носіїв можливих небезпек і загроз національним інтересам
України, переконливо показали, що найвищий їх рівень все-таки належав так званому, за поглядами тодішнього вищого воєнно-політичного керівництва України, “гаранту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, стратегічному партнеру № 1”, тобто
Російській Федерації [11]. На жаль, навіть незважаючи на практично
подвійне перевищення зазначеного рівня загроз національним інтересам України з боку РФ над іншими сусідніми державами, результати
досліджень були залишені поза увагою, жодних позитивних рішень
стосовно їх навіть мінімальної реалізації в області забезпечення воєнної безпеки держави керівництвом України прийнято не було.
Як наслідок, усе це в комплексі призвело до поступового знищення ЗС, забезпечило Росії можливість активного та майже безперешкодного впливу на спрямованість зовнішньої політики України з
метою не допустити її виходу із російського поля впливу, або, як мінімум, стримувати від співпраці з країнами Заходу, що, в свою чергу, на
рівні закону і вилилося в політику “позаблоковості” та “багатовекторності” України.
Проте, як не парадоксально це виглядає, але, навіть незважаючи
на “енергетичні”, “економічні” війни, фактично відмову від виплати
повної вартості переданої Росії Україною ядерної зброї, небажання
Москви делімітації державного кордону між Росією та Україною,
агресивну експансію російської культури, захват медіа простору
України російським і проросійським бізнесом, підривну антиукраїнську та виключно проросійську діяльність УПЦ (мп), керівництво
держави, а звідси – значною мірою і населення, за інерцією продовжували вважати Росію гарантом незалежності й територіальної цілісності України.
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Про серйозну протидію загрозам національним інтересам України з боку Росії майже ніхто із вищого воєнно-політичного керівництва держави і не думав. Та і як загрози безпеці України вони, на жаль,
не сприймались.
Заради справедливості варто зазначити, що деякі сумніви всетаки виникли після спроби Росії у 1994 році, використовуючи проросійські настрої першого Президента Автономної Республіки Крим
(АРК) Мешкова, “легітимним” шляхом відокремити Крим від України
і приєднати його до Росії. Ця спроба, завдяки енергійним, рішучим і
своєчасно вжитим Президентом держави та Верховною Радою України заходам, потерпіла фіаско. Але і тоді протидія була достатньо виваженою, обережною, і обмежилась головним чином політичною та
дипломатичною сферами.
На жаль, повного “протверезіння” не наступило навіть після
абсолютно неочікуваного інциденту зі спробою захоплення російською стороною українського острова Коса Тузла в Керченській
протоці [12].
Воєнно-політичне керівництво України в силу різних причин прийняло рішення і зазначену ситуацію до стану жорсткої конфронтації
із Росією не загострювати, але виникла і почала обережно втілюватися
в життя ідея створення в Україні власних Неядерних сил стримування, під розроблення зброї для яких із вкрай обмеженого оборонного
бюджету було виділено абсолютно недостатні кошти, що зі свого боку
перетворило ідею на нездійсненну.
Необхідно зазначити, що і в цьому випадку протидія носила виключно ситуаційний і фрагментарний характер, а Росія як можливий
військовий противник так і не розглядалась. Свята віра у політичну
порядність, вірність міжнародним зобов’язанням нашого “сусіда, гаранта державної незалежності України” продовжувала домінувати.
Слова великого Отто фон Бісмарка про те, що всі домовленості із Росією не варті навіть того клаптику паперу, на якому вони написані,
були просто забуті.
Особливо гостро проблеми відсутності цілеспрямованої та організованої державної системи протидії “гібридній” агресії Росії проти
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України проявились на початку 2014 року в Криму, яка завершилась
анексією українського півострова.
Дехто із політичних діячів (головним чином із минулих провладних) робить спроби виправдати бездіяльність владних структур того
часу умовами перехідного періоду (незавершеність виборчого процесу) у формуванні нових, демократично обраних органів державної
влади в Україні, а також недосконалістю демократичної (парламентсько-президентської) форми правління в ситуаціях, що потребують
негайного реагування на загрози національній безпеці держави, поступкою її перед авторитарною формою.
Безумовно, певна доля правди, хоч і дуже незначна, у цих ствердженнях присутня. Але ми не можемо закривати очі і на невміння або
побоювання політиків “нової хвилі” одноосібно і невідкладно приймати відповідальні рішення стосовно негайної локалізації загроз національній безпеці України, на надмірне прислуховування їх до думок
і порад іноземних радників, на повну бездіяльність керівників органів
законодавчої, виконавчої та судової влади на території АРК, а часто,
всупереч виконанню своїх прямих службових обов’язків, – відкриту
підтримку сепаратизму.
На думку авторів, неможливо також пояснити розрізненість, нездорову конкуренцію та відсутність взаємодії і єдиного керівництва
між органами різних силових структур, небажання керівництва МО
і ГШ ЗС України та інших силових структур самостійно прийняти рішення на локалізацію сепаратистських настроїв в АРК, що можна розцінювати, як державну зраду.
Окремо варто звернути увагу і на державну зраду командування
ВМС України, переважної більшості офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом (комплектувались майже виключно за
територіальним принципом) на фоні, головним чином, очікування
обіцяної матеріальної вигоди і перехід їх на сторону РФ. До речі, аналогічна ситуація була і в інших структурах силових відомств, дислокованих в АРК (органи МВС України, формування Внутрішніх військ
МВС України, Державної Прикордонної служби України, Прокуратура АРК тощо).
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Особливу роль відіграли розпалені упродовж останніх років російськими та проросійськими ЗМІ антиукраїнські та відверто проросійські настрої переважної більшості місцевого населення АРК в очікуванні різкого покращення свого матеріального становища.
Тодішнє, значною мірою проросійське, воєнно-політичне керівництво України в силу різних причин рішучих заходів щодо припинення розгнузданої антиукраїнської, виключно проросійської, пропаганди в ЗМІ та УПЦ (мп) не вжили, рішення на локалізацію сепаратистських настроїв у Криму своєчасно прийнято не було. Отже як
і раніше, організована цілеспрямована протидія “гібридній” агресії
Росії на державному рівні практично була відсутня. Спроби ряду посадових осіб певних військових формувань самостійно вжити відповідних заходів в інтересах нейтралізації ситуації, на жаль, підтримки
з боку центральних органів влади не отримали. Результат відомий –
Крим анексований Росією майже без спротиву.
У результаті – Крим було втрачено, левову частину озброєння та
військової техніки ВМС Збройних Сил України – теж втрачено.
За аналогічним сценарієм розгортались події на сході та в південних областях України, насамперед на території Донецької та Луганської областей. Необхідно зазначити, що ситуація на Донбасі порівняно із Кримом значною мірою відрізнялась, насамперед, майже
повною відсутністю військових формувань на території Донецької та
Луганської областей у той час, як на території АРК їх було практично
предостатньо.
Вкрай важливим, на наш погляд, є і те, що на момент фактичного
початку Росією “гарячої” фази “гібридної” війни проти України реальний стан справ у сфері оборони держави був більше ніж загрозливим: нездатність чинити збройний спротив агресору через відсутність у “перманентно реформованих” ЗС України боєздатних частин
і з’єднань, катастрофічно низький рівень їх забезпечення, високий
ступінь деморалізації військовиків, захоплення значної частини транспортної інфраструктури, відсутність коштів у держбюджеті, загальна
дестабілізація держави подіями Євромайдану та Революції гідності
тощо. Стратегічне розгортання Збройних Сил та інших військових
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формувань і правоохоронних органів у зв’язку з тим, що система мобілізації в державі була практично знищена, а система територіальної
оборони так і не була створена, постало майже на грань зриву. Значні
проблеми виникли також із забезпеченням нових військових формувань озброєнням і військовою технікою, адже певними рішеннями попереднього вищого воєнно-політичного керівництва держави кращі
зразки ОВТ було переведено в статус “надлишкового майна” і підготовлено для продажу, а те, що зберігалось на відповідних базах, перетворилось в майже непридатне для подальшого використання.
На жаль, як і в Криму, більшість місцевого населення під впливом
безкарної багаторічної російської пропаганди також було вкрай негативно налаштовано по відношенню до України та її ЗС. Росія через
свої спецслужби майже відкрито організовувала антиукраїнські виступи населення, постачала сепаратистам озброєння та військову техніку, боєприпаси, різноманітне спорядження, інструкторів, так званих
“добровольців”, а зрештою – штатні підрозділи і частини ЗС РФ.
У цій надскладній ситуації, реанімовані неймовірними зусиллями
нового вищого воєнно-політичного керівництва держави, добровольців, волонтерів, усього українського народу Збройні Сили України,
структури інших військових формувань і правоохоронних органів під
час проведення антитерористичної операції, здійснюючи протидію
“гібридним” загрозам Україні з боку Російської Федерації військовими
засобами повною мірою, у всіх можливих, дозволених міжнародним
правом війни, формах і способах, локалізували збройні формування
сепаратистів [6], [7], [9], [10]. Створились умови для повної ліквідації
конфлікту. У цей час Росія вводить на територію Донбасу формування своїх регулярних військ. Необхідно зазначити, що Збройні Сили,
Національна гвардія, прикордонники, добровольчі формування, не
зважаючи на понесені втрати, вистояли, але конфлікт став довготривалим і загрожує перерости у міждержавний і широкомасштабний.
З подальшим усвідомленням феномену “гібридної” війни, а також
її масштабів і вимірів, виникла потреба вжити ряд заходів протидії,
які б допомогли нейтралізувати загрози та мінімізувати негативні наслідки агресії для України.
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Безумовно, протидія України “гібридним” загрозам і “гібридній” агресії, яку здійснює Росія, зважаючи на їх масштабність і
всеохватність, мала включати комплекс заходів, які також повинні
охоплювати усі сфери життєдіяльності країни. Варто зазначити,
що залежно від оцінки важливості тієї або іншої сфери, наявності ресурсного забезпечення, фахівців тощо, заходи з протидії, хоч
і з різним рівнем інтенсивності, а, відповідно – ефективності, у досить стислі строки були організовані, проводилися та продовжують
проводитись. Серед них введення економічних санкцій проти ряду
підприємств та фізичних осіб РФ, у тому числі і в оборонній сфері,
вжиття заходів активної протидії російській інформаційній агресії
та пропаганді.
Крім того, не менш важливими заходами у протидії “гібридній”
агресії Російської Федерації стали підписання Україною угоди про
асоціацію з ЄС, введення для громадян України права безвізового відвідування значної кількості країн Європи, активна співпраця України
з НАТО, зокрема отримання статусу “країни-аспіранта”, робота щодо
надання Україні збройної та незбройної допомоги від країн-партнерів, відмова від споживання російського газу, виграш України у Стокгольмському арбітражі щодо газових контрактів тощо.
Важливою складовою протидії російській “гібридній” агресії є і
зустрічі у мінському та нормандському форматах. На жаль ефективність мінського формату, на наш погляд, знаходиться на вкрай низькому рівні, і явно не з вини української делегації.
Одним із найбільш обговорюваних механізмів питань на засіданнях норманської групи є введення миротворчої місії на Донбас.
Переговори ідуть у двох форматах: Російська Федерація виступає за
введення миротворців для гарантування безпеки тільки місії ОБСЄ
і тільки на лінії розмежування, Україна ж наполягає на миротворчій
місії на всій окупованій території, включно з україно-російським кордоном, і з повним виведенням всіх іноземних військових, найманців,
їхнього озброєння та обладнання з України.
Однак реальність перспективи введення миротворців згідно з
українською позицією, оскільки на це має бути санкція Ради безпеки
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ООН, на нашу думку, надзвичайно малоймовірна, тому що РФ, як постійний член Ради Безпеки ООН з правом вето, може заблокувати, і
скоріше за все, заблокує таку ініціативу.
Та найбільш помітними стали заходи у військовій сфері [1], [2],
[3], [4], [9]. Серед них, насамперед, проведення мобілізації (6 черг),
відновлення армії та зміцнення боєздатності держави, налагодження
співпраці у військовій сфері з міжнародними партнерами, відновлення вітчизняної оборонної промисловості, військова та військово-технічна співпраця із США та НАТО. Стратегічне значення мали і заходи
у енергетичному протистоянні з Росією, такі як відмова від закупівлі
російського газу, диверсифікація його поставок, протидія створенню
газопроводу “Північний потік-2” тощо.
Вкрай важливими стали і зміни у законодавчому просторі, як, наприклад, відмова від “позаблокового” статусу, визнання Росії агресором і покладання на неї відповідальності за людські, матеріальні та
фінансові втрати України. Необхідно зазначити, що проблему відсутності правового забезпечення застосування ЗС України в Антитерористичній операції на Сході держави і сьогодні назвати повністю вирішеною за всіма параметрами мабуть буде не коректним.
Безумовно, анексія Криму та відверто агресивні дії Росії на Донбасі, неминуче призвели до того, що кардинальним чином змінилися і зовнішньополітичні пріоритети, в яких раніше Росія ніколи не розглядалася як потенційний агресор. Поряд із цим стало очевидним, що зміцнення оборонного та економічного сектору, а також активна протидія
“гібридним” загрозам у всіх інших сферах, особливо в інформаційному
вимірі, який найбільшою мірою дестабілізує внутрішньополітичну ситуацію в державі, у нинішніх умовах постає головним завданням для
системи забезпечення національної безпеки України загалом.
Із досвіду протидії України військовими засобами “гібридній”
агресії з боку Росії Збройні Сили України отримали серйозні уроки.
Серед них необхідність своєчасно, вже тільки з появою перших ознак
“гібридних” загроз, а ще краще – упереджувально, у превентивному
порядку, реагувати на них. При цьому не може визивати сумніву той
факт, що форми та способи реагування на “гібридні” загрози також
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мають бути “гібридними”. Це – аксіома! На жаль, у нас такого реагування свого часу просто не було. Очевидно недостатньо його і зараз.
Загалом, опираючись на набутий Україною досвід протидії російській “гібридній” агресії, можна стверджувати, що основний зміст
протидії складають чітке визначення та неухильне дотримання суверенного зовнішньополітичного курсу щодо захисту національних
інтересів країни; ведення активної міжнародної співпраці з питань
безпеки та боротьба з проявами пацифізму у власному політичному
середовищі; активізація прийняття політичних рішень міжнародних
організацій, форумів, конференцій щодо протидії “гібридним” війнам; вступ держави до систем колективного захисту; розробка та
впровадження дієвих програм розвитку ЗС України, інших збройних
формувань та правоохоронних органів з урахуванням перспективних
напрямів розвитку інноваційних засобів збройної боротьби; проведення адміністративно-територіальної реформи, на базі якої необхідно створити дієву систему територіальної оборони держави; створення комплексного власного ОПК держави; удосконалення законодавчої
бази з питань оборони держави; організація підготовки збройних сил
як для ведення сучасних війн і збройних конфліктів, так і участі у спеціальних (стабілізаційних) операціях; визначення принципів комплектування, утримання та чисельності збройних сил, їх достатнє фінансування упродовж тривалого часу тощо.
Отже, протидія України “гібридній” російській агресії – це комплекс політичних, економічних, дипломатичних, інформаційних, соціальних та оборонних заходів, які системно проводяться міжнародною
та внутрішньою політикою держави в інтересах нейтралізації можливого воєнного конфлікту між колишньою метрополією та суверенною
державою.
Поза сумнівом, основною метою протидії будь-якій агресії, у тому
числі і “гібридній”, є недопущення руйнування політичної системи
держави, захист її суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, виявлення правдивої
мети конфлікту і способів її досягнення, розкриття для міжнародної
спільноти основних форм і методів боротьби у “гібридній” війні. На
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нашу думку, досягнення зазначеної мети, без вирішення ряду першочергових завдань протидії “гібридній” російській агресії в сучасних
умовах, достатньо малоймовірно. Зважаючи на глобальний характер
російської “гібридної” агресії, до таких завдань, насамперед, варто віднести необхідність підвищення ефективності протидії міжнародного
законодавства різним видам “гібридної” війни, чіткого визначення із
союзниками та партнерами, укладення з ними відповідних політичних
угод, що мали би дієву юридичну силу, набуття Україною повноправного членства у Євроатлантичній колективній системі безпеки, прийняття дієвої нормативно-правової бази з питань підготовки держави
до оборони, протидія впливу противника в інформаційному просторі
держави, досягнення оперативної і технічної сумісності ЗС України
зі збройними силами країн-партнерів, створення цілісної системи територіальної оборони держави, прийняття необхідних законодавчих
актів щодо посиленого розвитку оборонно-промислового комплексу
держави та її сфери національної безпеки і оборони тощо.
Стосовно протидії російській “гібридній” агресії безпосередньо
військовими засобами, на основі набутого Україною досвіду, можливо
умовно виділити два основних етапи: перший – з виникненням “гібридної” загрози та другий – безпосередньо з початком “гібридної”
агресії (використання регулярних військових формувань). На першому етапі основні зусилля Сил оборони і безпеки доцільно зосереджувати, насамперед, на участі їх у інформаційних кампаніях у межах
загальнодержавних заходів протидії (спеціальні операції, акції, окремі заходи, у тому числі у кіберпросторі) з одночасним політичним та
ідеологічним тиском на сепаратистські утворення, організації та підтримці руху опору сепаратизму, партизанського руху та підпілля, а також організації і проведення акцій протесту населення на окупованій
противником території тощо. Стосовно другого етапу, тобто з початком застосування регулярних військових формувань, Сили оборони
держави мають зосереджуватись головним чином на виконанні завдань щодо розгрому незаконних збройних формувань та відновлення контролю над державним кордоном України, веденні бойових дій з
обмеженим застосуванням зброї та бойової техніки у тісній взаємодії
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між усіма їх складовими, а також наданні дієвої допомоги правоохоронним органам з ліквідації терористичних організацій (підпілля), у
запобіганні та подоланні наслідків терористичних актів та сприянні у
охороні державного кордону України.
Безумовно, основною формою застосування Сил оборони в протидії “гібридній” агресії військовими засобами є, головним чином,
збройна боротьба [3], [5], [7], [9]. Що стосується безпосередньо воєнних, антитерористичних, партизанських і миротворчих дій, то вони,
як правило, здійснюються у межах відповідних форм і способів. Узагальнення набутого Україною досвіду протидії російській “гібридній”
агресії на Сході держави дає можливість стверджувати, що вибір форми застосування Сил оборони в протидії “гібридній” агресії військовими засобами буде визначатися, насамперед, умовами воєнно-політичної та оперативної обстановки у зоні воєнного конфлікту. Так,
основними формами воєнних дій можуть бути операції, бої та бойові
дії. Антитерористичні та партизанські дії, залежно від масштабів їх
проведення, на оперативному рівні, як правило, будуть реалізовуватись у формах регіональної (зональної) Антитерористичної операції
або Операції об’єднаних сил, а на тактичному рівні – основними формами доцільно мати ізоляційні, охоронні, оборонні, сторожові, пошуково-розвідувальні, пошуково-ударні, патрульні, демонстраційні,
штурмові та засадні дії. Миротворчим діям притаманні свої, специфічні та підтверджені світовим досвідом форми застосування військового контингенту, якими є спостереження, патрулювання, конвоювання, супроводження високопосадовців, контроль місцевого населення,
гуманітарна допомога населенню тощо.
Стосовно способів застосування військових формувань, варто зазначити, що, відповідно до загальноприйнятих поглядів, спосіб ведення будь-якої форми дій полягає у встановленні певного варіанту вибору напрямів зосередження основних зусиль, послідовності нанесення
поразки противнику, побудови форми дій, яка застосовується під час
виконання завдань (створення угруповань, оперативної побудови чи
бойового порядку, систем розвідки та вогневого ураження), організації управління, всебічного забезпечення тощо.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, можливо стверджувати, що структурно протидія “гібридній” російській агресії проти України включає одночасне та послідовне застосування політичних, інформаційних кампаній, операцій, акцій та окремих заходів, у тому числі у кіберпросторі, економічного та
дипломатичного тиску, рішуче використання регулярних і нерегулярних військових формувань сил оборони та безпеки сектору безпеки
і оборони України з метою збереження територіальної цілісності та
незалежності держави.
Водночас очевидно, що зусилля агресора далеко не обмежуються
виключно агресією проти України, вони чітко цілеспрямовані на знищення єдності партнерів України у протистоянні “гібридній” агресії,
дестабілізації ситуації не лише у Європі, а і у світі загалом. Це зокрема,
відвернення уваги від українського питання діями у Сирії, пошук нових механізмів впливу на світову спільноту задля відтворення Російської імперії [3], [6], [9], [10]. У цьому контексті без об’єднання зусиль
усього цивілізованого світу, поряд із розробкою комплексної системи
протидії “гібридній” російській агресії, просто не обійтись.
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Telelim V., Oleksienko B., Kirilenko V. Evolution of main problems
of military means of “hybrid” aggression by the Russian Federation
against Ukraine
At the article were being considers the main definitions (concepts) and
essence of counteraction to “hybrid” aggression on the part of the Russian Federation (RF) against Ukraine both in the general plan, and by
military means, its basic lessons. It is shown that measures to counter
“hybrid” aggression in Ukraine have undergone a rather difficult and ambiguous path in their development, from their absolute rejection not only
by the state leadership but also by the vast majority of Ukrainian society
due to blind faith in the political decency of Kremlin politicians their
commitment to international commitments to guarantee Ukraine’s independence, sovereignty and territorial integrity in exchange for the almost
free transfer of Russia’s third largest nuclear capability to Russia, and up
to uncompromising armed confrontation with Russian mercenaries and
their allies in eastern Ukraine.
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The article reveals the main stages of countering Russian “hybrid” aggression in all its main areas, provides their content, shows the evolution
of increasing countermeasures, but, at the same time, special attention is
paid to countering military means, that is mainly in the process of training and participation of military formations of the defense and defense
sector of Ukraine, first in the anti-terrorist operation and later in the Joint
Force Operation. Given the wide range of tasks to counter Russian “hybrid” aggression by military means, the main possible forms of use of
defense forces in different operational conditions during hostilities are
given.
Key words: military conflict; “hybrid” threat; “hybrid” operation; “hybrid” aggression; counteraction to “hybrid” aggression; information war;
economic war; terrorist acts; russian aggression.
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ОБҐРУНТУВАННЯ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІНУВАННЯ
Особливістю сучасних бойових дій, завдяки високій мобільності
військ, є стрімкі висування із глибини, можливість створювання в
короткий час переваги на необхідних напрямках, підтримання постійної напруги під час ведення різних бойових дій та зберігання
ініціативи, здійснення необхідних та своєчасних маневрів силами
та засобами, проведення глибоких ударів і рейдових дій, організація осередків бойових дій у глибині бойових порядків противника,
швидкій перехід до надійної оборони із забезпеченням її високої
стійкості та активності.
Для обмеження здійснення маневру військ противника, порушення
запланованої діяльності його об’єктів, нанесення йому втрат мінно-вибуховими загородженнями і створення сприятливих для його
ефективного ураження іншими вогневими засобами застосовується
дистанційне мінування.
Дистанційне мінування, здійснюючи моральний та психологічний вплив на противника, сприяє сковуванню його дій, нанесенню
втрат у живій силі та військовій техніці, а при кількаразовому застосуванні по одному й тому же об’єкту чи підрозділах противника
може призвести до його виснаження і відмови від задуму дій.
Висока ефективність дистанційного мінування досягається всебічною розвідкою противника і місцевості, вибором найбільш доцільного типу мін, часу і місця встановлення мінних полів, управлінням
режимами мінуванням, швидким доведенням завдань до виконавців та організацією тісної взаємодії з підрозділами, в інтересах яких
застосовується дистанційне мінування.
Дистанційне встановлення мінних полів здійснюється з використанням різноманітних прийомів та способів мінування, які залежать від
тактики дій частин та підрозділів авіації ракетних військ і артилерії та
підрозділів інженерних військ при виконанні ними бойових завдань.
У статті описано роботу системи управління мінування, яка буде
використовуватися на мінних загороджувачах вітчизняних зразків,
та спосіб покращення управління мінування.
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Результатами цієї роботи буде використання комп’ютерних систем
в управлінні та контролі дистанційного мінування.
Ключові слова: дистанційне мінування; система дистанційного мінування; система управління мінуванням; комп’ютеризована система.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Аналіз світових тенденцій розвитку і модернізації розробок сучасних технологій у військовій справі свідчить,
що останнім десятиріччям проводилась значна робота щодо вдосконалення засобів встановлення мінно-вибухових загороджень, які
призначені для мінування місцевості протипіхотними та протитанковими мінами. До складу засобів мінування входять самохідні та причіпні мінні загороджувачі, переносні комплекси мінування, реактивні
та артилерійські система мінування.
Для дистанційного мінування застосовуються інженерні системи,
які знаходяться на гусеничному, автомобільному шасі. Також застосовують спеціальні системи, які транспортуються та використовуються
на вертольотах типу Мі-8, літаках типу Су-27, РСЗВ, артилерійських
гарматах. Створюються універсальні бомбові касети, протитанкові і
протипіхотні міни касетного спорядження для ведення “мінної війни”,
які застосовуються як в обороні, так і в наступі.
Розвинені країни широкими темпами працюють над вдосконаленням систем дистанційного мінування. За прогнозами військових
спеціалістів, найближчими роками у сфері дистанційного мінування
будуть створюватися автоматизовані зразки загороджувачів, які забезпечать встановлення мінних полів у зонах вогневої дії противника.
Застосування таких систем дозволить зберегти життя військовослужбовцям та ефективно виконати бойове завдання.
Основними проблемними питаннями, які потребують удосконалення системи дистанційного мінування, є:
обмеження по швидкості та кількості у встановленні мін;
вразливість система дистанційного мінування (далі – СДМ) від
вогневого враження противником;
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складність роботи з системою управління мінування.
Удосконалення систем дистанційного мінування проводиться
на основі створення новітніх універсальних модульних конструкцій,
пристосованих до монтажу на різні наземні самохідні установки високої прохідності або на повітряних засобах; при цьому використовується автоматизація процесом мінування. За допомогою даних систем передбачається встановлювати протитанкові мінні загородження, які підсилюються протипіхотними мінами з відстрілом на дальні
дистанції. Управління мінуванням буде проводитися за допомогою
комп’ютерних програм, що будуть використовуватися для автоматизації технологічних процесів.
Поряд із самохідними засобами можна створити переносні модульні системи мінування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з
дослідженням місця і ролі мінної зброї в сучасних війнах, збройних
конфліктах, розкриті в працях іноземних та вітчизняних фахівців і
вчених: В. О. Валецького, Ю. Г. Веремеєва, Б. О. Воровича, Г. Козачкова, А. Т. Марищенка, О. М. Осадчого, В. Рябінова, В. Рунова, Р. І. Тимошенка, В. Фролова, В. А. Яська.
Метою статті є розробка пропозицій щодо створення удосконаленої системи управління дистанційного мінування та контролю, яка
використовується на мінних загороджувачах.
Пропозиція полягає у створені автоматизованої системи мінування, яка дасть змогу автономно та ефективно використовувати СДМ
та забезпечить швидкісне мінування місцевості з відповідними прорахунками.
Удосконалена система управління дистанційного мінування забезпечить автоматичне встановлення мінних полів із тимчасовими
інтервалами і послідовністю залежно заданого режиму мінування –
усі ці параметри та прорахунки буде виконувати програмне забезпечення.
Об’єктом дослідження є системи управління мінування мінного
загороджувача.
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Предмет дослідження: багатофункціональна автоматизована система, яка призначена для роботи автоматичного управління та контролю дистанційного мінування.
Для вирішення мети дослідження використовувалися такі методи:
порівняльно-системний аналіз – для порівняльної характеристики
існуючої системи управління мінування з удосконаленою системою;
гіпотеза – для використання припущень щодо пропозицій даної
роботи;
логіко-аналітичний – для обґрунтування пропозицій модернізації
СДМ мінних загороджувачів.
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Для забезпечення повноцінної роботи системи управління мінування (далі – СУМ) на мінних загороджувачах повинні встановлюються такі прилади:
пульт управління мінуванням ПУМ-1ВН;
прилад управління рядністю ПУР-1;
прилади управління стрільбою ПУС-36-71;
пульт вмикання й перевірки акумуляторних батарей СУМ;
прилад контролю проходження імпульсів ПКПИ-1.
Прилади СУМ розраховані на роботу від джерела струму 27±2,7
В, де задіяні акумуляторні батареї окремо від бортової мережі.
Привід системи управління мінування – електричний.
Основна робота та надання параметрів мінування буде здійснюватися за допомогою пульта управління ПУМ-1ВН (рис. 1).
Пульт управління мінуванням ПУМ-1ВН працює як релейний генератор імпульсів, дія якого визначена розряджанням та заряджанням конденсатора через резистори відповідних величин. Це дозволяє
йому керувати приладом ПУС-36-71.
Пульт ПУМ-1ВН послідовно видає від 1 до 160 електричних імпульсів струму тривалістю не менше 0,017с з 24 часовим інтервалом в
діапазоні від 0,04 до 10 с.
Електричні імпульси проходять через ПУР-1 та потрапляють на
прилади управління стрільбою ПУС-36-71.
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ПУС-36-71 розподіляє імпульси по гніздах-контактам контейнера.

Рис. 1. Пульт управління мінування ПУМ-1ВН:
1 – ручка рахункового механізму; 2 – електроскидувачі (ЄСБР-І, ЄСБР-ІІ);
3 – вмикач напруги; 4 – штепсельний роз’єм підключення; 5 – сигнальні
лампи; 6 – кнопка контролю ламп

Роботу СУМ показано на схемі рис. 2.

Рис. 2. Структурна схема роботи СУМ
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Пуск СУМ проводиться приладом управління рядністю ПУР-1.
Для загальної перевірки СУМ використовується прилад контролю проходження імпульсів ПКПИ-1.
Видачу мінних касет буде забезпечувати імпульс електричного
струму, який діє на електрокапсульний механізм касети.
Пропонується удосконалити роботу за рахунок заміни деяких
приладів СУМ на багатофункціональну автоматизовану систему
управління мінування (далі – автоматизована система). Демонтажу
підлягатимуть пульт управління мінування ПУМ-1ВН, прилад управління рядністю ПУР-1, прилади управління стрільбою ПУС-36-71,
пульт АКБ СУМ, прилад контролю ПКПИ-1.
Структурну схему роботи удосконаленої системи показано на
рис. 3.

Рис. 3. Структурна схема роботи автоматизованої системи
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Автоматизована система – інформаційно-технічний комплекс метою якого є обробка, збереження, та виконання операцій, пов’язаних з
відповідними режимами мінування. Дана система автоматично розраховує необхідні параметри відповідно до режиму мінування та необхідності виконання задачі.
Параметри, які буде проводити автоматизована система:
витрата мін в мінному полі;
крок мінування;
часовий інтервал, який необхідно встановити при заданій витраті мін;
час установки мінного поля;
кількість необхідних боєприпасів (касет) для установки мінного
поля заданої довжини;
кількість електричних імпульсів, необхідних для установки мінного поля заданої довжини із заданою витратою мін і при обраному
часовому інтервалі між імпульсами;
протяжність встановлюваного мінного поля;
кількість загороджувачів, необхідних для установки мінного поля;
час переміщення загороджувача на рубіж мінування, або з рубежу
мінування до пункту перезаряджання.
Порівняльний аналіз якісної характеристики наявної системи
управління мінування з проектом удосконалення системи показано в
таблиці 1.
Порівняльний аналіз якісної характеристики СУМ показує, що
автоматизована система управління мінування порівняно з аналоговою системою ефективніша щодо виконання завдань, пов’язаних з мінуванням місцевості.
До функції автоматизованої системи також належить режим перевірки на працездатність системи, що забезпечує повну діагностику
мінних загороджувачів та справність мінного обладнання.
Підготовка до початку роботи СУМ на мінних загороджувачах
складатиме приблизно 40–50 хвилин. При використанні автоматизованої системи часовий показник щодо підготовки системи до роботи
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зменшується на 35–45 %. Час готовності міного загороджувача до проведення мінування визначається за допомогою формули:
Tзагал = Tn1 + Tn2 + Tn3 ,

(1)

де, Tn – час на перевірку СУМ з використанням приладу ПКПИ-1; Tn2 – час про1
ведення розрахунків відповідно до визначеного режиму мінування (витрата мін
у мінному полі, крок мінування, часовий інтервал, час установки мінного поля,
кількість касет з мінами, кількість електричних імпульсів та ін.); Tn3 – час переведення системи з похідного в бойове положення.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз якісної характеристики системи
управління мінування
№
з/п

1

Керованість

2

Універсальність

3

4

Діюча система
Управління мінування

Показники

Оператор задає параметри
мінування та проводить обрахунки самостійно, витрачаючи час
Пристрої керування підходять лише для однієї системи

Уніфікованість

-

Надійність

Під час використання здатна
видавати не точні параметри
режиму мінування та постійно виходить з ладу за рахунок строків експлуатації
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Дана система вмонтована на
техніку і не передбачає заміни шасі або обладнання

Автоматизована
система

+
Програмне забезпечення проводить
обрахунки
автономно
+
Можливе застосування на різних типах загороджувачів
+
Розробка
більш
складних програм
забезпечення
та
вдосконалення систем керування
+
Дана система надійно створює умови
для виконання завдання з мінування
місцевості
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Для порівняння наявної системи із автоматизованою часові показники Tn1 та Tn будуть становити:
2

Tn 1
СУМ

>

Tn 1

;

KC

Tn 2

>

Tn 2

СУМ

.

(2)

KC

Отже, час на перевірку СУМ та проведення розрахунків з використанням автоматизованої системи управління мінування буде значно менший, що дасть можливість більше часу на виконання завдання.
Час для переведення СУМ з похідного в бойове положення для
обох систем буде становити одинакові показники
Tn 3
СУМ

=

Tn 3

.

(3)

KC

Витрата часу на виконання завдання по влаштуванню мінно-вибухових загороджень за допомогою засобів механізації зменшилась і
це покращить їхню бойову ефективність.
Така пропозиція надасть можливість автономного використання
СУМ та забезпечить повний контроль за її роботою.
При використанні автоматизованої системи отримаємо значне
розширення функціональних можливостей мінних загороджувачів.
Для обрахунків та завдань мінування буде використовуватися відповідне програмне забезпечення, що значно скоротить час підготовки та
безпосередньо процес мінування.
Програма оброблятиме всі параметри режиму мінування. Це буде
початковим етапом роботи програмного забезпечення. Залежно від
наявності боєкомплекту та завдання, яке необхідно виконати по влаштуванню мінно-вибухових загороджень, надаються кодовані сигнали до контейнерів з мінними касетами. Роботу програми показано на
блок-схемі рис. 4.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Обґрунтовано можливість автоматизації процесу підготовки та
використання засобів дистанційного мінування із застосуванням
автоматизованої системи управління. Створення експериментальної
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автоматизованої системи управління забезпечить новий напрям для
досліджень алгоритмів використання комп’ютерних технологій у механічних засобах дистанційного мінування.

Рис. 4. Блок-схема програмного забезпечення системи управління мінування

Проведено розрахунок параметрів мінних полів та режимів мінування і розроблено оптимальний алгоритм роботи для автоматизованої системи управління засобів дистанційного мінування.
На етапі удосконалення системи управління засобів дистанційного
мінування зменшить потреби затрати часу для процесу підготовки застосування мінних загороджувачів та розширить можливості мінних
загороджувачів щодо автоматичного управління процесом мінування.
Запропонована пропозиція може бути використана для модернізацій СДМ та зробить крок у подальші розробки засобів по влаштування мінно-вибухових загороджень.
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Holushko S., Pozihun S., Malinovskiy N., Pryshchepa O. Substantiation of the work of the automated mining control system
The peculiarity of modern combat operations, due to the high mobility of
troops, is the rapid advance from the depths, the ability to create a short
advantage in the necessary directions, maintaining constant tension during different combat operations and keeping the initiative, making necessary and timely maneuvers by forces and means, deep strikes and raids,
the organization of combat centers in the depths of the enemy’s combat
formations, a rapid transition to a reliable defense with the provision
high stability and activity.
Remote mining is used to limit the maneuver of enemy troops, disrupt
the planned activities of objects, inflict losses by mines and explosives,
and create favorable conditions for effective destruction by other fire
means.
Remote mining, exerting moral and psychological influence on the enemy, contributes to the restraint of his actions, the loss of manpower and
military vehicles, and repeated use of the same object or units of the enemy can leads to his exhaustion and refusal to plan actions.
High efficiency of remote mining is achieved by comprehensive reconnaissance of the enemy and terrain, selection of the most appropriate type
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of mines, time and place installation of minefields, management of mining modes, rapid delivery of tasks to performers and organization of close
cooperation with units in whose interests remote mining is used.
Remote establishment of minefields is carried out using a variety of techniques and methods of mining, which depend on the tactics of units and
units of aviation missile forces and artillery and units of engineering
troops in the performance of their combat missions.
The article describes the operation of the mining management system
which will be used on minefields of domestic samples and a way to improve mine control.
The result of this work will be the use of computer systems in the management and control of remote mining.
Key words: remote mining; remote mining system; mining control system; computerized system.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
КОНТЕНТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДРОЗДІЛАМИ
КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
У науковій статті розроблено алгоритм і методику формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів. Систематизовано джерела інформації серед автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів, які використовують у діяльності підрозділи кримінального аналізу прикордонного загону. Визначено ступінь значимості інформаційного контенту
© Кіреєва О., Мальчевський В.
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для виконання завдань підрозділами кримінального аналізу та
основні складові інформаційного контенту, що наповнюються інформацією із використанням інформаційно-аналітичних систем та
інформаційних ресурсів. Обґрунтовано низку показників, зокрема
коефіцієнти важливості джерела інформації та їх можливість забезпечувати інформацією. Адаптовано удосконалений інструментарій
оцінювання достовірності інформації до розробленої методики
з урахуванням повсякденних умов та умов раптово виниклих завдань. Для оцінки ймовірності своєчасного формування інформаційного контенту використано показник оперативності. Подано порядок формування складу інформаційного контенту.
Новизна методики формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем
та інформаційних ресурсів полягає у комбінованому використанні
розроблених та відомих часткових показників та критеріїв для формування найбільш доцільного варіанта інформаційного контенту,
який спрямовано на підвищення ефективності виконання завдань,
що визначає старший начальник підрозділам кримінального аналізу.
Створений із застосуванням розробленої методики інформаційний контент дозволяє забезпечити інформацію з необхідними
показниками достовірності та впродовж часу, який не перевищує
припустимий період.
Використання розробленої методики має важливе практичне значення для проведення аналітичних досліджень у формі оперативного та ситуаційного кримінального аналізу.
Зазначено, що у подальших наукових дослідженнях доцільно розробити методичні рекомендації щодо застосування розробленої методики в діяльності підрозділів кримінального аналізу.
Ключові слова: інформація; інформаційний контент; підрозділ
кримінального аналізу; методика.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. В умовах динамічної зміни криміногенної обстановки на державному кордоні та з поширенням організованої транскордонної злочинності важливе значення приділяється проведенню комплексу заходів щодо забезпечення прикордонної безпеки
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суб’єктами інтегрованого управління кордонами, зокрема Державною
прикордонною службою (далі – ДПС) України [1].
У результаті аналізу підсумків виконання завдань оперативними
підрозділами ДПС України щодо протидії злочинності встановлено,
що їх ефективність досягається перш за все за наявності інформації
від оперативних сил і засобів про злочини та причетних до них осіб.
Разом із тим установлено, що сучасна злочинна діяльність відрізняється використанням передових інформаційних технологій для прихованого обміну інформацією про підготовку до скоєння злочину.
Тому окремі інформаційні повідомлення, отримані від оперативних
сил і засобів, про ситуації на державному кордоні не дають можливість виявити повний обсяг латентних ознак організованої злочинності, встановити склад злочинів та сформувати перелік відповідних
заходів для реагування на дії злочинців. Тут на допомогу оперативним
підрозділам упроваджено і застосовано інструментарій кримінального аналізу, який дозволяє отримувати потрібні дані про злочинність за
результатами аналітичного дослідження значної кількості інформації,
що зберігається в автоматизованих інформаційно-аналітичних системах і циркулює в інформаційних ресурсах. Однак для ефективного
проведення аналітичних досліджень перед кримінальними аналітиками оперативних підрозділів постає первинне завдання щодо формування такого інформаційного контенту, який би забезпечив виконання завдань кримінального аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим дослідженням питань організації та здійснення кримінального аналізу оперативними підрозділами ДПС України для формування комплексу заходів з протидії злочинності присвячено незначну кількість публікацій,
зокрема О. В. Власюка, О. І. Дем’янчука, О. С. Кіреєвої, Ю. В. Крутіка,
Ю. М. Ковбаси, В. В. Половнікова, М. І. Сідора, А. В. Махнюка, А. С. Треуса, О. Б. Фаріона [2]–[8]. У публікаціях зазначених авторів розглядалось правове регулювання та загальні аспекти кримінального аналізу.
Поряд із тим питання щодо формування інформаційного контенту
із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу
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прикордонних загонів не вивчалось. Отже, необхідність продовження
наукового дослідження їз зазначеного питання і обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Метою статті є розробка методики формування інформаційного
контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних
систем та інформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кримінальний аналіз в ДПС України здійснюється посадовими
особами підрозділів кримінального аналізу.
На підрозділи кримінального аналізу прикордонних загонів покладено виконання низки завдань, перелік яких зазначено в табл. 1 [9].
Таблиця 1
Основні завдання підрозділу кримінального аналізу
прикордонного загону
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
156

Зміст завдання

Проведення ситуаційного кримінального аналізу
Проведення оперативного кримінального аналізу в рамках
оперативно-розшукової справи
Проведення оперативного кримінального аналізу в рамках добірки
та перевірки сигнальної інформації
Проведення оперативного кримінального аналізу в рамках виконання доручення слідчого (прокурора)
Пошук ознак злочинної діяльності на державному кордоні та в
прилеглій зоні
Узагальнення аналітичних матеріалів щодо злочинності на
державному кордоні та в прилеглій зоні
Участь у проведенні поточного аналізу результатів оперативно-розшукової діяльності
Підготовка інформаційно-аналітичних документів щодо напрямів
удосконалення протидії злочинності та негативним проявам
Формування та підтримання в актуальному стані інформаційних масивів за напрямом кримінального аналізу
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Ефективність виконання зазначених завдань значною мірою залежить від дієвості інструментарію забезпечення їх потрібною інформацією, тобто наповнення інформаційним контентом. Для наповнення
інформаційного контенту використовуються різні джерела інформації, зокрема автоматизовані інформаційно-аналітичні системи та інформаційні ресурси [10] (табл. 2).
Таблиця 2
Основні джерела інформації серед автоматизованих
інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів,
які використовуються підрозділами кримінального аналізу
№
з/п

Назва джерела інформації

1

“Гарт-1” – інформаційно-телекомунікаційна система (далі – ІТС)
прикордонного контролю

2

“Гарт-2” – ІТС оперативно-чергової служби; “Гарт-3” – ІТС
прикордонної служби;“Гарт-5” –
ІТС інформаційно-аналітичної
служби;“Гарт-10” – ІТС оперативно-розшукової діяльності;
“Гарт-12” – ІТС морської охорони; “Гарт-14” – ІТС контроль та висвітлення обстановки;
“Гарт-21” – ІТС підрозділів внутрішньої безпеки;
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Інформація про осіб, яким згідно
із законодавством не дозволяється
в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у
тому числі згідно з дорученнями
правоохоронних органів, осіб, які
переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються
від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду
Інформація про різнорідні події,
що відбуваються на державному
кордоні України
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Продовження таблиці 2
№
з/п

3
4
5

Назва джерела інформації

РП – реєстрація подій; АПР –
аналіз та профілювання ризиків;
ОП – оперативні повідомлення;
ІД – інтерактивна довідка; ЦСД –
центральне сховище даних
“Гарт-17” – ІТС геоінформаційного забезпечення
Гарт-10” – ІТС оперативно-розшукової діяльності
“іВаsе”

6

“Аркан” – ІТС суб’єктів інтегрованого управління кордонами

7

“Статистика-МВС” – автоматизована інформаційна система
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інформаційно-аналітичних системах та інформаційних ресурсах

Інформація про обстановку на
державному кордоні України
Інформація про результати оперативно-розшукової діяльності
Інформація щодо тероризму,
незаконного обігу зброї, наркотиків, виробництва і розповсюдження контрафактної продукції, злочинів у сфері автомобільного бізнесу, високих технологій;
тяжких та особливо тяжких злочинів; осіб, зниклих без вести;
забезпечення безпеки масових
заходів
Інформація про осіб, яким згідно
із законодавством не дозволяється в’їзд (виїзд) в (з) Україну; про
втрачені (загублені, недійсні) документи, відомості про осіб, які
перебувають у розшуку, відомості про викрадені транспортні засоби тощо [10]
Інформація про злочини, осіб,
які їх вчинили, результати ОРД,
адміністративної та профілактичної діяльності органів системи МВС України
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Закінчення таблиці 2
№
з/п

Назва джерела інформації

8

“Оріон” – інформаційно-пошукова система з підсистемами:
“Упізнання”, “Наркобізнес”, “Арсенал”

9

“Рубіж” – автоматизована інформаційна система

10

“Армор” – автоматизована інформаційна система

11

“Interpol”

12

“Internet” – глобальний інформаційний ресурс приватних, публічних, академічних, ділових і
урядових мереж
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Оперативна інформація про осіб,
які готовлять або вчинили тяжкі
злочини й проходять по справах
оперативного обліку й за повідомленнями негласного апарату
становлять оперативний інтерес.
Інформація про транспортні засоби (наприклад, номерний знак
авто), їх розшук та оперативні
орієнтування
Статистична інформація про
оперативно-розшукову
діяльність в системі МВС
Інформація від національних
правоохоронних органів країнучасниць у боротьбі із загальною
кримінальною злочинністю за
такими основними напрямами
діяльності: координація міжнародного розшуку, боротьба з
тероризмом, торгівлею людьми,
організованими
злочинними
угрупованнями, контрабандою
наркотиків, злочинами у сфері
економіки та високих технологій
Різнорідна інформація, зокрема
оперативна, з груп новин, електронної пошти (e-mail), списків поштових розсилань, файлів віддалених комп’ютерів, баз даних, сервісу інтернет чату, інформаційної
системи World Wide Web (www)
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Інформація із “Гарт-10” використовується лише за службовою необхідністю та не підлягає поширенню та передаванню іншим особам,
крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Інформаційний контент із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів має формуватися з урахуванням відповідних показників, які мають враховувати специфіку завдань (табл. 1).
Для оцінювання значимості інформаційного контенту, тобто потреби в ньому для виконання кожного із завдань, зазначених в табл.
1, використано метод експертного оцінювання (метод номінальної
групи), до якого залучалось 18 експертів-фахівців у галузі кримінального аналізу оперативних підрозділів ДПС України, що є достатньою
кількістю експертів. Висока узгодженість думок експертів підтверджується значенням коефіцієнта конкордації (вірогідності експертного
оцінювання), який становить 0,83 [11]. Результати експертного оцінювання відображені на рис. 1.

Рис. 1. Ступінь значимості інформаційного контенту для виконання завдань
підрозділами кримінального аналізу

На рис. 1 видно, що ступінь значимості інформаційного контенту
вища для виконання окремих завдань (1–5 табл. 1), які передбачають
проведення кримінального аналізу для встановлення та передбачення
зв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими потенційно
з ними пов’язаними даними з метою їх використання у розробленні
тактичних та стратегічних засад з протидії злочинності [9].
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Відповідно до специфіки використання джерел інформації кожний із них спроможний надавати інформацію за складовими інформаційного контенту (див. табл. 3).
Таблиця 3
Основні складові інформаційного контенту,
що наповнюються інформацією із використанням
інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів
№
з/п
1
2
3
4
5
…

Зміст складових інформаційного контенту
Подія
Вид правопорушення
Особа
Паспортний документ
Транспортний засіб
…

Аналіз певних можливостей підрозділів кримінального аналізу
щодо використання наявних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів і доступу до тих, які є у підрозділів взаємодійних структур, дозволив визначити можливі джерела інформації та їх можливості щодо наповнення інформаційного контенту
для виконання завдань, зазначених у табл. 1.
Крім того, цей аналіз дозволив визначити коефіцієнт важливості
джерел інформації, зазначених у табл. 2, для виконання кожного із завдань (табл. 1) :
r

∑M

jp

(1)
,
r
1,=
m, i 1, n – коефіцієнт важливості j-го джерела (1-й стовпчик табл. 2) для
де k=
ji , j
виконання i-го завдання (1-й стовпчик табл. 1); m – кількість джерел інформації;
k ji =

p =1

n – кількість завдань підрозділів кримінального аналізу; M jp , p = 1, r – можливості j-го джерела забезпечувати p-ю інформацією, що має значення для виконання
завдання підрозділом кримінального аналізу, оцінюється як 1 – у випадку, якщо
джерело має можливості надавати таку інформацію, в іншому випадку – 0; r – кількість інформаційних надходжень (порцій інформації) відповідно до складових ін-
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можливості j-го джерела забезпечувати p-ю інформацією, що має значення для
виконання завдання підрозділом кримінального аналізу, оцінюється як 1 – у
випадку, якщо джерело має можливості надавати таку інформацію, в іншому
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
випадку – 0; r – кількість інформаційних надходжень (порцій інформації)
відповідно до контенту
складових(див.
інформаційного
контенту (див.
табл. 3) для
формування
формаційного
табл. 3) для формування
загального
інформаційного
контенту
щодо
i-го завдання.
Узагальнені
результати
загального
інформаційного
контенту
щодо i-го
завдання.розрахунків
Узагальненікоефіцієнтів
результати
важливості джерел інформації для виконання кожного із завдань кримінального
розрахунків коефіцієнтів важливості джерел інформації для виконання кожного
аналізу
подано у табл. 4.
із завдань кримінального аналізу подано у табл. 4.
Таблиця 4

Завдання

Таблиця 4
Коефіцієнти
важливості
інформації
кожного
Коефіцієнти важливості
джерелджерел
інформації
відповідно відповідно
до кожного іздо
завдань,
що
виконують
підрозділи
із завдань,
що кримінального
виконують аналізу
підрозділи кримінального аналізу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Джерела інформації
(1-й стовпчик табл. 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,09
0,37
0,15
0,11
0,50
0,49
0,64
0,47
0,04

0,09
0,37
0,20
0,11
0,50
0,49
0,64
0,47
0,04

0,09
0,35
0,55
0,19
0,29
0,47
0,76
0,37
0,23

0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
0,76
1,00
1,00
1,00

0,96
0,81
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,30
0,14
0,56
0,13
0,96
0,76
1,00
1,00
0,17

0,04
0,02
0,03
0,02
0,04
0,39
0,09
0,21
0,04

0,04
0,35
0,36
0,06
0,08
0,08
0,00
0,00
0,02

0,04
0,30
0,51
0,19
0,33
0,01
0,03
0,00
0,04

0,98
1,00
1,00
1,00
0,83
1,00
1,00
0,95
1,00

0,22
0,37
0,95
0,20
0,67
0,28
0,70
0,42
0,02

0,07
0,02
0,27
0,02
0,17
0,01
0,09
0,42
0,02

Ефективність
виконання
завдань
підрозділами
кримінального
Ефективність виконання
завдань
підрозділами
кримінального
аналізу
аналізу суттєво залежить від достовірності інформації, що перебуває
в інформаційному контенті.
Достовірність інформації – це ступінь її відповідності об’єктивній
реальності, яку описує інформація [12].
Якщо, наприклад, елементи оперативної обстановки змінюються,
то ступінь відповідності інформації буде визначатися можливостями
відтворювати реальну дійсність та часом, що минув з моменту отримання інформації.
Для оцінки початкової достовірності інформації використовують
відомий метод “4×4” [13]. У межах цього методу початкова інформація вказується джерелом її отримання в умовних одиницях. Кожній
інформації присвоюється код достовірності, який складається з двох
частин: перша частина (значення А–D) свідчить про достовірність
джерела інформації; друга частина (значення 1–4) характеризує важливість самої інформації.
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джерелом її отримання в умовних одиницях. Кожній інформації присвоюється
код достовірності, який складається з двох частин: перша частина (значення А–
D) свідчить про достовірність джерела інформації; друга частина (значення 1–
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4) характеризує важливість самої інформації.

ЗЗ метою
метою переходу
переходу від
відумовних
умовниходиниць
одиницьвимірювання
вимірювання початкової
початкової
достовірності
інформації
методом
“4×4”
до кількісної
необхідно
достовірності інформації
методом
"4×4"
до кількісної
оцінкиоцінки
необхідно
ввести
ввести показник R достовірності інформації та упорядкувати шістнадпоказник R достовірності інформації та упорядкувати шістнадцять кодів [14] за
цять кодів [14] за мірою зменшення достовірності: А1, А2, В1, В2, А3, А4,
мірою
В2, А3,елемент
А4, В3, В4,
С1, ряду
С2, С3,
С4,
В3,
В4,зменшення
С1, С2, С3,достовірності:
С4, D1, D2, А1,
D3,А2,
D4.В1,
Кожний
цього
може
D1, D2,
D3, D4.наКожний
елемент
цьоготочки
ряду може
бути поданийОрдината
на площині
у
бути
поданий
площині
у вигляді
з координатами.
подається
як
значення
показника
початкової
достовірності
R
інформації
вигляді точки з координатами. Ордината подається як значення
показника
0
(за
напрямком
зниження
достовірності)
відповідно
від
16/16=1
до 1/16
початкової достовірності R0 інформації (за напрямком зниження достовірності)
по осі ординат R0 (див. табл. 5) [14].
відповідно від 16/16=1 до 1/16 по осі ординат R0 (див. табл. 5) [14].
Таблиця 5
Відповідність умовних та числових кодів
Таблиця 5
початкової
інформаціїінформації
Відповідність умовних
та числовихдостовірності
кодів початкової достовірності
Код методу "4×4" А1 А2 В1 В2 А3 А4 В3 В4 С1 С2 С3 С4 D1 D2 D3 D4
Значення R0, 1/16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
6 5
4
3 2
1
Аргумент х, 1/16
1
2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Монотонність
зниження достовірності інформації надає можлиМонотонність зниження достовірності інформації надає можливість
вість приблизно подати залежність показника R0 початкової достовірприблизно подати залежність показника R0 початкової достовірності у вигляді

ності у вигляді рівняння прямої лінії, заданої точками Rmax ( x A1 ) ,
рівняння прямої лінії, заданої точками Rmax ( x A1 ) , Rmin ( x D 4 ) [15]:
Rmin ( x D 4 ) [15]:
R=
0

17
− x,
16

(2)

де х – відповідне значення аргументу оцінки достовірності інформації (табл. 5).

Через певний час достовірність інформації зменшується, тому
для її оцінки виникає необхідність використання показника PR (t ) ,
який характеризує процес старіння інформації [16]. Швидкість старіння інформації, яка використовується для формування інформаційного
контенту щодо виконання завдань підрозділами кримінального аналізу,
має більше значення, ніж швидкість старіння інформації, яка зберігається в автоматизованих інформаційно-аналітичних системах та інформаційних ресурсах.
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Середню оцінку часу половинного зниження значення показника
достовірності інформації за його половинним зниженням наведено в
табл. 6. Вона надає можливість запропонувати варіант аналітичної залежності для показника PR (t ) .

Таблиця 6
Оцінки часу t1 зниження показника достовірності
інформації до рівня 0,5 для виконання завдань підрозділами
кримінального аналізу прикордонного загону

Період часу в
повсякденних
умовах tПУ, год

Період часу в умовах
раптово виниклих
завдань tрап, год

Коефіцієнт у
повсякденних
умовах bПУ

Коефіцієнт в
умовах раптово виниклих
завдань bрап

2

1

0,3466

0,6931

З цією метою використаємо точку початку координат, де показник достовірності є максимальним (R = R0), показник PR (t ) повинен
відповідати одиниці, оскільки старіння інформації ще не почалося, а
також точку (t1) з рівнем достовірності PR ( t ) = 0 , 5. Вираз апроксимації, для якого крива лінія гарантовано пройде через ці дві точки, буде
мати вигляд
PR ( t ) = e−bt ; → 0 , 5 = e−bt1 ; b =

ln 0 , 5 −0 , 6931
=
.
−t1
−t1

(3)

Для розглянутого випадку коефіцієнт апроксимації буде мати
значення, що подано в табл. 6.
Вираз для показника R(t) достовірності інформації з урахуванням
часу t, який минув з моменту її отримання, можна подати у вигляді [17]
 17

R( t ) = R0 × PR ( t ) = P0 × e−bt =  − x× e−bt .
 16


(4)

Для оцінки величини наявного часу залежно від початкового рівня достовірності інформації задамо мінімальний рівень показника достовірності R2, нижче якого використання початкової інформації для
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формування інформаційного контенту щодо завдань підрозділів кримінального аналізу є недоречним. У цьому випадку, використовуючи
(4), час Tp, що залишився до моменту втрати необхідних граничних
значень достовірності i-ї початкової інформації, можна знайти за таким виразом:
ln R( t ) − ln R2
, Tpt ≥ 0 ,
b
де ti – час, що минув з моменту отримання і-ї інформації.

(5)

Tpt =

Використовуючи (4), (5) та значення показника R0 початкової достовірності інформації, яка використовується для формування інформаційного контенту в умовах раптово виниклих завдань, було отримано дані
щодо періоду, за який достовірність інформації буде не нижче нижнього
граничного значення R2=0,4 з урахуванням часу, що минув з моменту її
отримання (t0,5 = 0,5 год, t1 = 1 год, t1,5 = 1,5 год, t2 = 2 год, t2,5 = 2,5 год та 11
t3 = 3 год) (табл. 7).
більшим за середньо необхідний щонайменше утричі Tp ≥ 3Tn .
Таблиця 7
Таблиця
7
Результати
розрахунків середніх періодів часу (хв), за який
Результати розрахунків середніх періодів часу (хв), за який достовірність інформації
достовірність інформації буде не нижче нижнього граничного
буде не нижче нижнього граничного значення R2=0,4 в умовах раптово-виниклих
завдань значення R2=0,4 в умовах раптово-виниклих завдань
Показник
R0
t0,5
t1
t1,5
t2
t2,5
t3

А1
1,00
49
19
0
0
0
0

A2
0,938
44
14
0
0
0
0

В1
0,875
38
8
0
0
0
0

В2
0,813
31
1
0
0
0
0

Код (4×4)
А3
А4
0,750 0,688
24
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В3
0,625
9
0
0
0
0
0

В4
0,563
0
0
0
0
0
0

С1
0,5
0
0
0
0
0
0

С2
0,438
0
0
0
0
0
0

Отримані значення є статистичною оцінкою часу, який є у підрозНадалі розробимо
методику
формуванняінформаційного
інформаційного контенту
контентуу із
ділу кримінального
аналізу
для формування
використанням
автоматизованих
інформаційно-аналітичних
систем
та
відповідних
умовах.
Для
оцінки
ймовірності
своєчасного
формування
інформаційінформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу за певними етапами:

P (t ) операного 1.
контенту
використаємо
відомий [17];
[18] показник
Отримання
завдань підрозділом
кримінального
аналізу.
Завдання
тивності
отримуються відповідно до вказівок, розпоряджень старшого начальника.
2. Вивчення (з’ясування), уточнення завдань підрозділу кримінального
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P (t ) = 1 − e

−

Tp
Tï

,

(6)

де Тр – наявний час на формування інформаційного контенту; Тп – середній необхідний час.

Із (6) можна встановити, що своєчасне формування інформаційного контенту з імовірністю не менше ніж P(t) = 0,95 за умови, коли наявний час є більшим за середньо необхідний щонайменше утричі Tp ≥ 3Tn .
Надалі розробимо методику формування інформаційного контенту
із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем
та інформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу за певними етапами:
1. Отримання завдань підрозділом кримінального аналізу. Завдання отримуються відповідно до вказівок, розпоряджень старшого
начальника.
2. Вивчення (з’ясування), уточнення завдань підрозділу кримінального аналізу. На цьому етапі вивчаються (з’ясовуються), уточнюються завдання, реалізацію яких покладено на підрозділ кримінального аналізу
та склад інформаційних контентів для забезпечення покладених завдань.
3. Підготовка пропозицій щодо складу інформаційного контенту.
Опрацьовуються пропозиції щодо структури складу інформаційного
контенту, складу джерел інформації для його наповнення за кожним із
завдань, покладених на підрозділи кримінального аналізу. Формування
складу інформаційного контенту здійснюється на основі визначених коефіцієнтів спроможності джерел інформації надавати інформацію для
кожного із завдань, що виконують підрозділи кримінального аналізу [16]:
n

∑ 3 k ji zri Vi

k jd = i=1

n

,

(7)

де k jd , j = 1, m , i = 1,d – коефіцієнт важливості j-го джерела для забезпечення інформацією i-го завдання; m – кількість джерел інформації; d – кількість складових інформаційного контенту; k=
1,=
m, r 1, d – коефіцієнт важливості j-го
jr , j
джерела для отримання r-го складу інформаційного контенту; m – кількість джерел інформації; µ – кількість складових інформаційного контенту (табл. 3).
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(8)

4. Визначення потенціалу інформаційного контенту забезпечувати
завдання.
Здійснюється оцінка очікуваної достовірності інформації інформаційного контенту. Для оцінки початкової достовірності інформації
використовується відомий метод “4×4” [13]. Для зручності подальших
математичних перетворень використовується таблиця відповідності
кодів початкової інформації методу “4×4” та їх числових значень.
Якщо відома середня достовірність інформації, що надається різними джерелами, то можна визначити за виразом (2) значення початкової
достовірності інформації для кожного джерела. Через певний час достовірність інформації зменшується, і вона застаріває [12]; [16]. Для визначення значення показника R(t) достовірності інформації з урахуванням
часу t, який минув з моменту її отримання, використаємо вираз (4).
За наявності середнього часу надходження інформації від різних
джерел, можна визначити за виразом (4) значення очікуваної достовірності інформації, яка буде наповнювати інформаційний контент.
5. Перевірка відповідності пропонованої системи за відомим [16];
[17] критерієм граничної достовірності інформації (R2 = 0,4), яка може
бути використана для прийняття рішення.
За умови, що отримана очікувана достовірність більша або ж рівна зазначеному критерію, здійснюється перехід до наступного етапу, в
іншому випадку – повернення до третього етапу (див. рис. 2).
6. Оцінка ймовірності своєчасного формування інформаційного
контенту.
Оцінка величини наявного часу залежить від початкового рівня достовірності інформації. У цьому випадку час Tp, що залишився до моменту втрати необхідних граничних значень достовірності початкової
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інформації можна знайти за виразом (5). Для оцінки ймовірності своєчасного формування інформаційного контенту використаємо відомий
14
[12];[17]; [18] показник P(t) оперативності (6).
Початок
1
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7. Перевірка відповідності пропонованого інформаційного
контенту за критерієм імовірності своєчасного виконання завдань
(P(t) = 0,95). За умови, що отримана очікувана імовірність більша або
ж рівна зазначеному критерію, здійснюється перехід до наступного
етапу, в іншому випадку – повернення до третього етапу.
8. Прийняття рішення щодо формування інформаційного контенту для виконання завдань підрозділами кримінального аналізу.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розроблено методику формування інформаційного контенту для
забезпечення виконання завдань, визначених підрозділам кримінального аналізу. Новизна методики полягає у комбінованому використанні розроблених та відомих часткових показників та критеріїв для
формування найбільш доцільного варіанта інформаційного контенту,
який спрямовано на підвищення ефективності виконання завдань,
що визначає старший начальник підрозділам кримінального аналізу.
Створений із застосуванням розробленої методики інформаційний
контент дозволяє забезпечити інформацію з необхідними показниками достовірності та впродовж часу, який не перевищує припустимий
період. Використання розробленої методики має важливе практичне
значення для проведення аналітичних досліджень у формі оперативного та ситуаційного кримінального аналізу.
У подальших наукових дослідженнях доцільно розробити методичні рекомендації щодо застосування розробленої методики в діяльності підрозділів кримінального аналізу.
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Kireieva О., Malchevskyi V. Methods of formation of information content with the use of automated information and analytical systems and
information resources by criminal analysis departments
In the scientific article the algorithm and a technique of formation of
information content with use of the automated information-analytical
systems and information resources are developed. The sources of information among the automated information-analytical systems and information resources used in the activity of the units of criminal analysis of
the border detachment are systematized. The degree of significance of
information content for the performance of tasks by criminal analysis
units and the main components of information content that are filled
with information using information-analytical systems and information
resources are determined. A number of indicators are substantiated, in
particular the coefficients of importance of the source of information and
their ability to provide information. The improved tools for assessing the
reliability of information have been adapted to the developed methodology, taking into account everyday conditions and the conditions of sudden tasks. To assess the probability of timely formation of information
content, an efficiency indicator was used. The procedure for forming the
composition of information content is presented.
The novelty of the method of forming information content using automated information-analytical systems and information resources is the
combined use of developed and known partial indicators and criteria to
form the most appropriate version of information content, which aims to
improve the efficiency of tasks defined by senior criminal analysis .
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The information content created with the use of the developed methodology allows to provide information with the necessary indicators of reliability and for a time that does not exceed the allowable period of time.
The use of the developed methodology is important in practice for conducting analytical research in the form of operational and situational
criminal analysis.
It is noted that in further research it is advisable to develop guidelines for
the application of the developed methodology in the activities of criminal
analysis units.
Key words: information; information content; criminal analysis unit;
method.
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АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІСНУЮЧИХ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОППЛЕРІВСЬКИХ РАДАРНИХ
СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ
У статті проведено аналіз існуючих та перспективних допплерівських радарних систем (ДРС), їх основних характеристик, а також
тактико-технічних характеристик сучасних радіолокаційних станцій (РЛС) вітчизняного та закордонного виробництва встановлено,
що у сучасних РЛС для вирішення завдань виявлення і супроводу
різноманітних цілей, рухомих з швидкостями від нульової (завислий
вертоліт) до 5 Махів (від артилерійського снаряда до балістичних
ракет), широке застосування знаходять як прості монохроматичні
синусоїдальні і імпульсні зондуючі сигнали різної тривалості, так
і складні пачкові широкосмугові сигнали з лінійною і нелінійною
внутрішньоімпульсною частотною модуляцією і змінним періодом
повторення або фазоманіпульовані імпульсні, шумові і шумоподібні
сигнали з використанням різних кодових послідовностей.
У статті визначено, що для подальшого визначення просторових координат і параметрів руху об’єкта можуть застосовуватися різні за
призначенням РЛС та їх модернізації, а для підвищення ефективності таких вимірів використовуватися методи спільної обробки отримуваної від них інформації, що потребує проведення додаткових досліджень. Проте найефективніші результати в межах необхідних для
проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки
згідно з вимогами до вимірювальних даних, можуть бути отримані
лише за допомогою спеціально розроблених радіолокаційних станцій траєкторних вимірювань на основі допплеровського ефекту.
Ключові слова: засоби траєкторних вимірювань; летальний апарат;
зенітні керовані ракети; фазовані антенні решітки; радіолокаційні
станції; випробування озброєння та військової техніки.
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1. ВСТУП

Постановка проблеми. Досвід випробувань складних технічних
систем озброєння та військової техніки довів, що обійтись без засобів
траєкторних вимірювань (ТВ) неможливо. Застосування наземних радіолокаційних та оптико-електронних засобів ТВ необхідно у випадках
оцінки параметрів руху динамічних та маневрених літальних апаратів
(ЛА), оцінки параметрів руху та промаху зенітних керованих ракет
(ЗКР) під час стрільби по повітряній мішені, проведення траєкторних
вимірювань малогабаритних об’єктів випробувань або зразків, втручання в конструкцію яких неможливо, наприклад – куля, міна, ЗКР,
реактивний снаряд реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) тощо.
Перспективними радіолокаційними засобами ТВ у сьогоденні є
мобільні багатоканальні радіолокаційні станції (РЛС) із фазованими
антенними решітками (ФАР), які дозволяють проводити вимірювання різного типу об’єктів в будь-яких кліматичних і метеорологічних
умовах. У таких засобах застосовуються складні зондуючі сигнали, реалізовані сучасні методи обробки радіолокаційної інформації, а також
системи компенсації активних і пасивних перешкод.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі проведеного аналізу існуючих перспективних допплерівських радарних систем
(ДРС), їх основних характеристик, а також тактико-технічних характеристик сучасних РЛС вітчизняного та закордонного виробництва
встановлено, що у сучасних РЛС для вирішення завдань виявлення і
супроводу різноманітних цілей, рухомих з швидкостями від нульової
(завислий вертоліт) до 5 Махів (від артилерійського снаряда до балістичних ракет), широке застосування знаходять як прості монохроматичні синусоїдальні і імпульсні зондуючі сигнали різної тривалості,
так і складні пачкові широкосмугові сигнали з лінійною і нелінійною
внутрішньоімпульсною частотною модуляцією і змінним періодом
повторення або фазоманіпульовані імпульсні, шумові та шумоподібні
сигнали з використанням різних кодових послідовностей [1]–[6].
Метою статті є огляд і стислий аналіз характеристик існуючих
перспективних допплерівських радарних систем вітчизняного та іноземного виробництва зовнішньотраєкторних вимірювань.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Є підстави вважати, що основним критерієм під час вибору виду
зондуючих сигналів є можливість забезпечення однозначного виміру
дальності і швидкості виявлених цілей і знаходження відповідного
компромісу між роздільною здатністю за дальністю і за швидкістю. Як
відомо, короткі імпульси забезпечують достатню роздільну здатність
за дальністю і недостатню за швидкістю, а довгі імпульси – навпаки.
Проте застосування коротких імпульсів, що дозволяє підвищити роздільну здатність за дальністю, призводить до зменшення дальності дії
РЛС за рахунок зниження середньої потужності передавача. Виходом
з цього протиріччя є застосування частотно-модульованих або фазоманіпульованих складних когерентних сигналів, які у разі великої
тривалості дозволяють забезпечити необхідну роздільну здатність за
дальністю шляхом згортки сигналу на виході оптимального фільтра.
Безперечно, допплерівські РЛС є спеціалізованими РЛС, які використовують ефект Допплера для отримання даних про швидкість
об’єкта на відстані. Відбувається випромінювання сигналу надвисокої частоти (далі – НВЧ) до об’єкта й отримання відбитого сигналу,
а потім обчислюється, як частота відбитого сигналу змінилася залежно від руху об’єкта. Цей спосіб дозволяє з достатньою точністю
проводити вимірювання радіальної складової швидкості об’єкта
стосовно РЛС.
Допплерівські РЛС можуть бути або з безперервним випромінюванням або імпульсними РЛС, тобто РЛС з безперервним випромінюванням просто спостерігають допплерівське зрушення поміж
несучою частотою відбитого сигналу відносно зондуючого сигналу. В
імпульсних системах ефект Допплера вимірюється за допомогою когерентної пачки імпульсів, де є фіксоване або детерміноване співвідношення фаз сигналу несучої частоти між кожним подальшим високочастотним радіоімпульсом.
Когерентність забезпечує концентрацію енергії у спектрі частот
пачки імпульсів навколо чітких ліній спектра, розділених частотою
повторення імпульсів (ЧПІ). Цей розподіл на спектральні лінії дозволяє розрізняти допплерівські зрушення.
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Є впевненість у тому, що основна перевага імпульсно-допплерівської РЛС полягає в її здатності виявляти сигнали малої амплітуди,
відбиті від рухомого об’єкта, на фоні сигналів від пасивних перешкод
переважно великої амплітуди.
Насамперед, РЛС розрізняють за конкретними завданнями, які
вони виконують автономно або у комплексі засобів, з якими вони взаємодіють і використовують для рішення широкого кола цивільних і
військових завдань: виявлення та супроводження ЛА, відстеження запуску балістичних ракет, артилерійська розвідка й інше. На даному
етапі сучасні радари відрізняються розмірами, характеристиками та
призначенням.
Можна з упевненістю сказати, що серед усіх існуючих РЛС нас цікавлять лише ті, які призначені, або при відповідних доробках можливо використовувати, для проведення вимірювань траєкторних параметрів об’єктів з точностними характеристиками, що відповідають
вимогам до засобів РЛС ТВ.
Розробка та широке впровадження на полігонах високоточних
радіолокаційних та оптико-електронних засобів ТВ із одночасним застосуванням радіолокаційних, телевізійних, інфрачервоних і лазерних
каналів дозволяє реалізувати високоточний однопунктовий метод вимірювання параметрів руху об’єктів випробувань, виключити вплив
похибок геодезичної прив’язки територіально рознесених засобів ТВ,
а також похибок взаємної часової прив’язки вимірювальної інформації до єдиної шкали часу.
У цьому аспекті варто взяти до уваги, що на теперішній час найбільше розповсюдження отримують РЛС ТВ, в яких технічно реалізоване одночасне використання радіолокаційного та оптико-електронних (телевізійний, інфрачервоний) каналів вимірювань. У таких
РЛС ТВ телевізійна й інфрачервона камери закріплені паралельно
напрямку головного випромінювання приймальної антени. Оптикоелектронні вимірювальні канали синхронізовані за часом з радіолокаційним.
Результати дослідження траєкторних вимірювань під час проведення випробувань доводять, що за наявністю двох (трьох) типових
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радарних систем можливо реалізувати проведення ТВ об’єкта з достатньою точністю для випробувань будь-яким пеленгаційним методом або побудови вимірювальної траси.
У сучасних засобах ЗТВ синхронізація виміряної інформації за
часом з заданою точністю реалізована за допомогою апаратури споживання сигналів супутників GPS/ГНСС.
Під час випробувань доцільне використання для проведення ТВ
допплерівськими ЗТВ безперервного або імпульсного випромінювання, що дасть можливість з необхідними точностями отримати просторову інформацію про об’єкт (дальність, азимут, кут місця, координати) та отримати його швидкісні характеристики (допплерівська
РЛС здатна виявляти ЛА, БпЛА, крилаті ракети, ЗКР і реактивні снаряди
швидкість, прискорення).
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ДРС ЗТВ,кліматичних,
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та
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або
закупівлі
готових
зразків іноелектромагнітних умовах. РЛС має можливість здійснення виз
земного виробництва, які будуть наведені нижче.
приналежності об’єкта в усіх режимах роботи систем впізнання свій
Оборонна компанія
Великобританії BAE Systems у 2015 році на виПівнічноатлантичного
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координатну РЛС Mode
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5 [6].
SL” (рис. 1, 2). Зазначена
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ЛА, БпЛА,SL»
крилаті
Радіолокаційна
станція «Comander
(рис.раке1) підтвердила
ти, ЗКР і реактивні снаряди РСЗВ і вимірювати їх координати у будьефективність і високу надійність (у разі незначних експлуатаційних витр
яких кліматичних, метеорологічних та електромагнітних умовах. РЛС
бойових діях в Іраку та Афганістані, має комплексне вбудоване діагн
має можливість здійснення
визначення приналежності об’єкта в усіх
обладнання
та систему
автоматичної
передачі діагностичних даних Te
режимах роботи систем
впізнання
свій/чужий
Північноатлантичного
альянсу (далі – НАТО)
IFF/SSR
modes 1,веб-браузер
2, 3/A та Mode
Mission– через
стандартний
[6]. 5 [6].

Рис. 1. Зовнішній вигляд РЛС «Comander

Рис. 2. Відображення тилової ч

Рис. 1. Зовнішній вигляд
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SL» і РЛС
відображення
на
радару РЛС «Comander SL»
робочому
місці
операторів
на робочому місці операторів
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радіусу
діїпрацюють
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3), яка була
пред- значн
Країни
НАТО
кооперації,
приділяючи
ставлена на China Airshow-2014. ТТХ РЛС “YLC-2V” дають можлициклу
сумісності.засіб
Так,
наприклад, Литовська Республіка
вість розглядати
її як та
потенційний
ЗТВ.

збройних
упродовж
років
закуповує
мобільну

трикоординатну
РЛС малого
таРЛС
середнього
Рис. 3.
Відображення зовнішнього
вигляду
“YLC-2V” радіусу дії «TRM

Країни НАТО
працюють
у кооперації,
приділяючи
значну
увагу
виробництва
німецького
концерну
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Defence
and Space [6
життєвому циклу та сумісності. Так, наприклад, Литовська Республіка
для потреб своїх збройних сил упродовж 10 років закуповує мобільну
трикоординатну РЛС малого та середнього радіусу дії “TRML-3D/32”
(рис. 4) виробництва німецького концерну AIRBUS Defence and Space
[6, с. 23–25].
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вузькосмугові передавальні та приймальні твердотільні антени. У

синхронізовані за часом по IRIG-B або GPS. Доступно д

ТЕХНІЧНІ НАУКИ конфігурацій станції. Головна відмінність між ними полягає

підсилення антени. Це впливає на розмір антени та пов’

Королівство Данія пропонує зразки високоточних РЛС виробниплатформою. На даний час доступні такі антени: 35, 37, 40, 43, 46
цтва фірми “Weibel Scientific A/S” типу MFTR-2100 (рис. 6), які скласистеми
лінійки MFTR-2100
замінили
Hawk
Radar System дл
дають цілісну систему
модульного
типу із повною
(у межах
кластера)
сумісністю елементів.
Це властиво
радіолокаційним,
так іякоптикобоєприпасів
у арміїякСША.
З 1988 року більш
80 радарних сист
електронним засобам.
типу були встановлені у всьому світі.

Рис. 6. Відображення зовнішнього

Рис. 7. Відображення зовнішнь

Рис. 6. Відображення
вигляду радара MFTR-2100/40
виглядузовнішнього
радару MFTR-2100/40
вигляду радару РЛС «AN/TPS-

Радіолокаційна станція
типу MFTR-2100
– мультичастотна
Американською
компанією
Lockheed Martinтрирозроблена
координатна траєкторна допплерівська радарна система безперервмобільна РЛС “AN/TPS-59” (рис. 7), яка призначена для
ного випромінювання азимутально-вертикального супроводження
супроводження вузькосмугові
балістичних та аеродинамічних
цілей
різного класу
об’єктів. У РЛС застосовують
передавальні та
приймальні твердотільні антени.
Усі вимірювання
синхронізовані
за ча- типу були
Виготовлено
всього 12 одиниць.
Дві РЛС даного
сом по IRIG-B або GPS. Доступно декілька різних конфігурацій станції. Головна відмінність між ними полягає в коефіцієнті підсилення
антени. Це впливає на розмір антени та пов’язаною з нею платформою. На даний час доступні такі антени: 35, 37, 40, 43, 46 і 49 Дб. Радарні системи лінійки MFTR-2100 замінили Hawk Radar System для випробувань боєприпасів у армії США. З 1988 року більш як 80 радарних
систем визначеного типу були встановлені у всьому світі.
Американською компанією Lockheed Martin розроблена
трикоординатна мобільна РЛС “AN/TPS-59” (рис. 7), яка призначена
для виявлення та супроводження балістичних та аеродинамічних цілей різного класу.
Виготовлено всього 12 одиниць. Дві РЛС даного типу були
розгорнуті під час операцій “Щит пустелі, Незламна свобода”.
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[7]. «АN/TPS-75» (рис. 8), що призначена для виявлення т
РЛС
отовлено всього 12 одиниць.
Дві РЛС даного типу були розгорнуті під

балістичних та аеродинамічних цілей різних класів [7].

Рис. 8. Відображення зовнішнього вигляду РЛС “AN/TPS-75”

Радіолокаційна станція “AN/TPS-75” є модифікацією радара “AN/
TPS-43”. Основна відмінність – наявність ФАР антени. У радарі використовується фазова кодована імпульсна компресія для підвищення
точності і роздільної здатності за дальністю. Як активний захист від
завад можливо змінювати частоту передачі від імпульсу до імпульсу.
Початково виготовлялась Westinghouse Defense and Electronic Division,
тепер Northrop Grumman.
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Рис. 8. Відображення зовнішнього
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Рис. 9. Відображення зовн
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Радіолокаційна станція «AN/TPS-75» є модифікацією рад

Основна відмінність – наявність ФАР антени. У радарі викори

кодована імпульсна компресія для підвищення точності і розді
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Радіолокаційна станція “AN/TPS-75” у розібраному вигляді може
перевозитись двома вантажними автомобілями типу M939 або транспортним літаком типу C-130 “Геркулес”. На дійсний час у США йде
програма з удосконалення та модернізації застарілих РЛС “AN/TPS75”, яка почалася ще у 2004 році. Фінансування виділено для корекції
стабільності роботи радара, робочої частоти, шумів, а також для усунення збоїв передавача та живлення. Головною метою є заміна радіолокаційної антени обертання та підшипника на антену більш надійної
конструкції. Теперішній підшипник не витримує осьові та радіальні
ударні навантаження. Необхідність заміни застарілих РЛС “AN/TPS75”, викликана їх недостатніми можливостями щодо виявлення сучасних малорозмірних і високоманеврених аеродінамічних цілей з малою
ефективною площею розсіювання, у тому числі виконаних за технологією “Стелс”, а також їх низькою надійністю (малий час напрацювання на відмову
– операцій
до 1500 годин)
складністю
проведення
ремонту.
час
«Щит іпустелі,
Незламна
свобода».
У перспективі всі РЛС, аналогічні “AN/TPS-75”, плануються до заміни
На “3DELRR”
даний момент
основною РЛС,
що використов
на РЛС нового покоління
(Three-Dimensional
Expeditionary
Long-Range Radar)
компанії “Raytheon”.
До кінця
2018
рокузВПС
Повітряними
Силами (далі
– ВПС)
США
1968США
року, є трикоо
повинно було отримати 3 з 35 станцій “3DELRR” (рис. 9).
РЛС «АN/TPS-75» (рис. 8), що призначена для виявлення

балістичних
та аеродинамічних
цілей
класів [7].
Рис. 9. Відображення
зовнішнього
вигляду радара
РЛСрізних
“3DELRR”

Трикоординатна РЛС “3DELRR” призначена для виявлення, ідентифікації та супроводження балістичних і аеродинамічних об’єктів на
дальності до 450 км, а також для керування діями тактичної авіації і
повітряним рухом. Діапазон робочих частот (4÷6) ГГц (С-діапазон),
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Рис. 8. Відображення зовнішнього
вигляду РЛС «AN/TPS-75»

Рис. 9. Відображення зов
вигляду радару РЛС «3D
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який найменше завантажений порівняно з діапазоном (2÷4) ГГц
(S-діапазон), що позволяє створити менше проблем по електромагнітній сумісності (далі – ЕМС) з потенційними РЛС, які можуть застосовуватись поруч одночасно.
Основними перевагами РЛС “3DELRR” є використання сучасної
елементної бази на основі нітриду галія (GaN) під час виготовлення
приймально-передавальних модулів АФАР. Це дозволяє суттєво підвищити можливості щодо виявлення цілей і швидкість оброблення
даних про них при менших розмірах антени та потужності споживання порівняно з приймально-передавальними модулями на основі арсеніду галлія.
З 2003 року у США ведуться роботи зі створення РЛС “AN/TPS-80
G/ATOR” (Ground/Air Task Oriented Radar) для експедиційних формувань морської піхоти США в межах проєкту MRRS (Multi-Role Radar
System). Вона повинна забезпечувати захист наземного угруповання
від авіаційних, ракетних і артилерійських ударів. Водночас радіолокаційний комплекс за рахунок використання сучасної АФАР і спеціального ПО може вирішувати завдання контрбатарейної боротьби, у
тому числі під час одночасної роботи декількох станцій у складі єдиної
мережі. Компанія Northrop Grumman Corporation поставила Корпусу
морської піхоти США першу РЛС “AN/TPS-80 G/ATOR” (рис. 10), яка
одночасно може діяти по повітряним і наземним цілям. Станція має
активну ФАР на нітриді галія (GaN). Повномасштабне серійне виробництво цих станцій заплановано організувати на початку 2019 року.
Для закупівлі заплановано 57 РЛС “AN/TPS-80 G/ATOR”, повне розгортання системи планується на 2024 рік.
Радіолокаційна станція “AN/TPS-80 G/ATOR” є імпульсно-допплерівською, працює у 10-см діапазоні хвиль. Вона призначена для
виявлення, розпізнавання, класифікації і визначення координат повітряних цілей, у тому числі малорозмірних (крилатих ракет, БпЛА),
вогневих позицій стріляючої артилерії противника і рішення завдань
управління повітряним рухом. Також підсистема контрбатарейної боротьби повинна забезпечувати виявлення, засічку та визначення координат батарей РСЗВ, мінометних і артилерійських позицій проти№ 1(84)
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Радіолокаційна станція «AN/TPS-80 G/ATOR» є імпульс

працює у 10-см діапазоні хвиль. Вона призначена для виявл
класифікації
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і

визначення

координат

повітряних

ціле

малорозмірних (крилатих ракет, БпЛА), вогневих позицій с
вника на дальності до 70 км, виявляти місця падіння боєприпасів і копротивника і рішення завдань управління повітряним рухом
регувати вогонь своєї артилерії з передачею даних за каналами зв’язку
контрбатарейної
сучасних автоматизованих
систем боротьби
управління.повинна забезпечувати вияв

батарей G/ATOR”
РСЗВ, мінометних і арти
Рис.визначення
10. Зовнішній координат
вигляд РЛС “AN/TPS-80

противника
на дальності
до 70 компанією
км, виявляти
місця пад
Компанія BAE
Systems, Inc.,
яка є дочерньою
в США
оборонної компанії
Великобританії
BAEартилерії
Systems plc,
надала у даних
широ- за канала
корегувати
вогонь своєї
з передачею
кий доступ інформацію про багатоцільовий радар для відстеження
автоматизованих
системсистема,
управління.
об’єктів “іMOTR”
(рис. 11). Це радарна
що забезпечує високоточне відстеження в реальному часі декількох об’єктів, що знаходяться у повітрі. У радарній системі “iMOTR” реалізовані алгоритми
придушення завад, щоб забезпечити більш точну оцінку траєкторії
запуску об’єкта та траєкторних даних руху об’єкта. У радарній системі
“iMOTR” реалізовано масив all-COTS, він включає у себе когерентну
обробку сигналів для отримання швидкісних параметрів об’єктів супроводження, а також алгоритми відстеження декількох об’єктів для
забезпечення отримання даних про їх час і місцеположення в реальному часі у стандарті Time-Space-Position Information (TSPI). Стандарт
Рис.
10. Зовнішній
РЛС «AN/TPSРис.
11. Зовнішній вигл
інформації про час
і простір
TSPIвигляд
забезпечує
єдиний засіб
кодуван80 G/ATOR»
«iMOTR»
ня просторово-часової інформації для зберігання, обробки, обміну
та експлуатації просторово-часових даних. Оскільки системи уряду
США стають більш сумісними, необхідність однозначного кодування
просторово-часових даних для обміну між системами стає першорядним. Стандарт загального ядра TSPI розроблений для того, щоб бути
цим однозначним стандартом кодування розширюваної мови розмітки eXtensible Markup Language (XML). Далі отримані дані можуть пе188
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-см діапазоні хвиль. Вона призначена для виявлення, розпізнавання,

і

визначення

координат

повітряних

цілей,

у

тому

числі

редаватись другим радарам або датчикам збору даних у режимі реальих (крилатих
БпЛА), вогневих
позицій
стріляючої
артилерії способом з
ногоракет,
часу. Керування
масивом
здійснюється
електронним
полем зору
± 30° від
точкиТакож
прицілювання
і рішенняномінальним
завдань управління
повітряним
рухом.
підсистемаза азимутом та
кутом місця.

йної

боротьби

повинна
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виявлення,

засічку

та

координат батарей РСЗВ, мінометних і артилерійських позицій
Рис. 11. Зовнішній вигляд радара РЛС “iMOTR”
на дальності до 70 км, виявляти місця падіння боєприпасів і

Радарна станція “iMOTR” розроблена з урахуванням захисту від

вогонь своєї
артилерії з передачею
каналами
зв’язку
сучасних
атмосферного
впливу, даних
ударів,запилу,
піску,
вологості
та дощу, з метою
підвищення
аних систем
управління.її надійності та сталості.

Крім того, компанія BAE Systems, Inc. представила допплерівські
радари безперервного випромінювання BAE Systems Continuous CW з
потужністю від 20 Вт до 1200 Вт (рис. 12). Допплерівський радар BAE
Systems CW – це радар стеження, який надає у стандарті TSPI точні
данні про час і місцеположення в реальному часі декількох об’єктів.
У першу чергу він призначений для відстеження балістичних об’єктів,
але також здатен надавати високоточні траєкторні данні інших типів
об’єктів. Він здійснює активне відстеження у реальному часі повітрявнішній вигляд
«AN/TPSЗовнішній
вигляд радаруУРЛС
нихРЛС
об’єктів,
ракет,Рис.
мін,11.бомб
і боєприпасів.
радарі BAE Systems CW
»
«iMOTR»
завдяки використанню багаточастотного діапазону реалізовані алгоритми виконання прямих вимірів дальності рухомих об’єктів.
Компанія BAE Systems для прикладу надає дані, що 320-ватна версія допплерівського радара “BAE Systems CW” відстежує 155-мм снаряди на дальність до 40 км у реальних умовах експлуатації зі співвідношенням сигнал/шум 10 дБ. Одним з прикладів розвитку РЛС є зразок
виробництва акціонерного товариства “Конструкторське Бюро “Кунцево”” – мобільна РЛС огляду і цілевказівок “Узола” (рис. 13), що за№ 1(84)
2021

189

кодування розширюваної мови розмітки eXtensible Markup Language (XML). Далі
отримані дані можуть передаватись другим радарам або датчикам збору даних у
режимі реального часу. Керування масивом здійснюється електронним способом з
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номінальним полем зору ± 30° від точки прицілювання за азимутом та кутом
місця.
безпечує виявлення, супроводження, визначення класу та державної
Радарна станція
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розроблена
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її надійності
та сталості.
вої роботи,
відображати обстановку в 2D і 3D вигляді з прив’язкою
того, компанія систем,
BAE Systems,
Inc. представила
допплерівські
до Крім
геоінформаційних
виконувати
оцінку технічного
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проводити діагностику відмов.

Компанія BAE Systems для прикладу надає дані, що

допплерівського радара «BAE Systems CW» відстежує 15
дальність до 40 км у реальних умовах експлуатації зі

сигнал/шум 10 дБ. Одним з прикладів розвитку РЛС є зр

акціонерного товариства «Конструкторське Бюро «Кунцево»»

Рис. 12. Відображення
зовнішнього «Узола»
вигляду радара
CW”
огляду і цілевказівок
(рис.“BAE
13), Systems
що забезпечує
виявленн

визначення класу та державної належності, вимірювання ази

Рис. 13. Відображення загального вигляду РЛС “Узола”
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об’єкта,
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працювати
у складній зав
Мобільнадальності
твердотільна
трикоординатна
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для виявлення
і супроводження
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пеленгацію
постановників
активних
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роботи, Її
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родних та штучних
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геоінформаційних
систем, виконувати приборов”.
оцінку технічного
ста
озброєння 48Я6-К1 прийнята у 2013 році [8].
діагностику
відмов.
Радіолокаційна
станція
“Подлёт” забезпечує: автоматичне виявлення, визначення координат, захоплення і супровід широкого класу
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BAE Systems для прикладу надає дані, що 320-ватна версія
радара «BAE Systems CW» відстежує 155-мм снаряди на
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дБ. Одним з прикладів розвитку РЛС є зразок виробництва
об’єктів (літаків, вертольотів, крилатих ракет), зокрема виконаних за
вариства технологією
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Рис.належності,
14. Відображення
зовнішнього азимута,
вигляду РЛС
48Я6-К1
“Подлёт”
дкості об’єкта,
може
працювати
у
складній
завадовій
обстановці,
Керівництво армії США, яка є однією з найбільш розвинених і
технологічних
світу, приділяє
значну іувагу
розвитку ОВТ і вдоенгацію постановниківармій
активних
завад, запис
відтворення
сконаленню способів його застосування. Важливою складовою у довідображати
обстановку
і 3D
вигляді
з прив’язкою
до випробусягненні
прогресу ву 2D
цьому
питанні
є розгалужена
мережа
полігонів.
х систем,вальних
виконувати
оцінку технічного стану та проводити
Одним з полігонів, які обладнані найсучаснішою апаратурою і
ов.
устаткуванням, є ракетний полігон “Уайт Сендз” [10]. Він розташований у південно-центральній частині Нью Мексико. Маючи загальну
площу близько 19 700 км2 і площу зарезервованого повітряного простору 27 300 км2, полігон Уайт Сендз є однією з найбільших військових
баз у країні. Основними засобами ТВ полігону є електронно-оптичні
та радіолокаційні засоби. Радіолокаційні виміри у межах усього ракетного полігону “Уайт Сендз” здійснюються 12 радіолокаційними вимірювальними станціями, а саме: 2 багатоканальними РЛС AN/MPS-39;
10 одноканальними РЛС AN/FPS-16 (рис. 15). Останні поступово замінюються допплерівськими РЛС безперервного випромінювання фірми
Рис. 14. Відображення
зовнішнього
аження загального
вигляду
Weibel типу
MFTR-2100/43.
Радіолокаційна
станція AN/MPS-39 оснавигляду РЛС 48Я6-К1 «Подлёт»
щена ФАР, яка здатна супроводжувати одночасно до 40 об’єктів за кутом трикоординатна
сканування 60°×60°.
Похибка
вимірювань
станції
складає приблизтвердотільна
РЛС
S-діапазону
48Я6-К1
«Подлёт»
но 20'' за кутами та 1,5 м за дальністю. Визначена РЛС здатна супровочена для виявлення
і супроводження
повітряних
об’єктівнанавідстань
малих до 120 км.
джувати сферичний
об’єкт діаметром
6 дюймів
их висотах в умовах дії природних та штучних перешкод. Її
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ьных приборов». На озброєння 48Я6-К1 прийнята у 2013 році [8].

радіолокаційними вимірювальними станціями, а саме: 2-ма багатоканальними
РЛС AN/MPS-39; 10-ма одноканальними РЛС AN/FPS-16 (рис. 15). Останні
поступово замінюються допплерівськими РЛС безперервного випромінювання
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

фірми Weibel типу MFTR-2100/43. Радіолокаційна станція AN/MPS-39 оснащена
Обидві
станції
виконані у мобільному
але в основному,
ФАР, яка
здатна
супроводжувати
одночасноваріанті,
до 40 об’єктів
за кутомвони
сканування
розміщуються на постійних позиціях. Радіолокаційна станція AN/FPS60°×60°.
вимірювань
станції складає
приблизно
20'' за що
кутами
та 1,5 м за
16 Похибка
супроводжує
ціль у пасивному
й активному
режимах,
досягаєтьсяВизначена
розташованим
бортусупроводжувати
радіолокаційнимсферичний
прийомопередавачем.
дальністю.
РЛС на
здатна
об’єкт діаметром 6
дюймів на відстань

до 120 км. Обидві

станції виконані у

мобільному варіанті,

але

вони

в

основному,

на

постійних

розміщуються

позиціях.

Радіолокаційна

станція

супроводжує ціль у

пасивному

AN/FPS-16
й

активному
що досягається
розташованим
на борту
радіолокаційним
Рис.режимах,
15. Відображення
зовнішнього вигляду
антенної системи
“AN/FPS-16”
прийомопередавачем.
Допплерівські РЛС неперервного випромінювання “MFTR2100/43” використовуються на ракетному полігоні “Уайт Сендз” для
вимірювання початкової швидкості ракет наземного базування та
початкової швидкості снарядів артилерійського озброєння. Завдяки
тому, що ці станції безперервно випромінюють сигнал, це дозволяє
програмно аналізувати значення допплерівського зсуву частоти та
використовувати виміряні дані під час оцінки процесів обертальних
рухів, перевантаження, розльоту осколків.
У таблиці наведено основні ТТХ вищезазначених радіолокаційних засобів, які є найважливішими для оцінки можливості їх застосування
як РЛС ТВ зовнішнього
(за умови відповідних
доробок
у разі
іншого приРис.
15. Відображення
вигляду антенної
системи
«AN/FPS-16»
значення РЛС) під час проведення випробувань. Радіолокаційна станція з круговим оглядом простору мають недостатню для проведення
випробувань зразків ОВТ частоту оновлення вимірювальних даних і
точність визначення траєкторних параметрів.
Дослідження ТТХ РЛС виявило, що в сучасних ДРС ЗТВ втілені
методи адаптивного приймання сигналів на базі плоскої ФАР (АФАР),
застосувують широкосмугові зондуючі сигнали та цифрову обробку
радіолокаційної інформації, автоматизовані процедури виявлення
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сигналів та виміру їх параметрів, а також процес збору, узагальнення,
ототожнення, передачі та відображення інформації. Точність вимірювань багатьох сучасних ДРС ЗТВ значно більша потрібної під час проведення випробувань відповідно до стандартних вимог до РЛС ЗТВ,
що суттєво впливає на оцінку якості функціонування об’єктів.
Ці факти переконують, що передові країни світу для проведення
досліджень надають перевагу ДРС ЗТВ з безперервним випромінюванням та інтегрованими оптико-електронними каналами вимірювань (телевізійним, інфрачервоним), що значно поширює можливості
використання радарних систем під час проведення випробувань. Крім
частоти дискретизації основною вимогою до вимірювальної інформації є точність визначення параметрів траєкторії, яка складає [9]:
для БпЛА, ракет і бойових частин:
δx, δz ≤ (0,2÷10) м;
δу ≤ 0,2% від Н – 10 м;
δvx, δvу, δvz ≤ (08÷10) см/с;
для авіаційної техніки:
δx, δу, δz ≤ 1 м;
δvx, δvу, δvz ≤ 0,2 м/с.
Похибка визначення координат точки падіння бойової частини
(далі – БЧ) повинна бути не більше 10 м, а для БЧ із самонаведенням –
не більше 1 м, потрібна точність виміру промаху для ЗРК σ ≤ 0,1 м.
Виходячи із вищезазначеного, і з урахуванням ТТХ радіолокаційних
засобів, можна стверджувати, що РЛС з круговим оглядом лише
потенційно можливо розглядати для застосування як РЛС ТВ, за умови
відповідних доробок, таких як: реалізація безперервного супроводження
об’єкта; реалізація необхідної частоти (періоду) оновлення даних;
реалізація проведення вимірювань з необхідною точністю визначення
параметрів траєкторії; реалізація відповідних алгоритмів обробки
масиву отриманих даних. Це потребує додаткової роботи (розробок) за
цими напрямками, додаткових фінансових витрат і втрати часу.
Застосування РЛС з круговим оглядом під час проведення
випробувань зразків ОВТ доцільне лише для виявлення об’єкта
вимірювань (у межах ТТХ РЛС) для надання цілевказівок до РЛС ТВ.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, можна стверджувати, що для визначення просторових координат і параметрів руху об’єкта можуть застосовуватися різні за
призначенням РЛС та їх модернізації, а для підвищення ефективності
таких вимірів використовуватися методи спільної обробки отримуваної
від них інформації, що потребує проведення додаткових досліджень.
Проте найефективніші результати в межах необхідних для проведення
випробувань зразків ОВТ згідно з вимогами до вимірювальних даних
можуть бути отримані лише з допомогою спеціально розроблених для
цього РЛС ТВ на основі допплерівського ефекту.
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use of the MFTR-2100/40 radar system during tests of armaments and military equipment in the Armed Forces of Ukraine. The materials were approved by the order of the
head of the State Research Institute for Testing and Certification of Arms and Military
Equipment dated April 30, 2020 № 172]. Кyiv : МО ZSU. 124 p. [in Ukrainian]
Liashenko V., Lysyi M., Vorobiov O., Liashenko V., Kuznetsov V.,
Yula O. Analysis of existing and perspective characteristics of Doppler
radar systems of external trajectory measurements
The materials of the articles analyze the existing and perspective Doppler radar systems, their main characteristics, as well as tactical and technical characteristics of modern radar stations of domestic and foreign production. In
the process of comparing these characteristics, it was revealed that there are
as spatial monochromatic sinusoidal and pulsed sounding signals of different durations and the composition of bundled large-scale signals with line
and nonlinear intra resistance frequency modulation and changeable period
of repetition in modern radar stations in order to solve the problem of detecting and tracking different targets. The main criterion in the choice of the
type of probing signals allows to provide unambiguous measurement of the
range and speed of the detected targets and to find the appropriate compromise between the developed capacity according to the data and the speed.
Comparative review of radar stations was conducted to distinguish them
by specific tasks that are used autonomously or in a set of means with
which they interact and are used to solve a wide range of civilian and
military missions: detection and tracking of aircrafts, ballistic missile
launching and artillery intelligence.
With the aim of further determination of the spatial coordinates and parameters of the object radar stations of different purposes and their upgraded counterparts can be used to increase the efficiency of such measurements using methods of common development of received information from them, which requires additional research. However, the most effective results, within the limits required for testing samples of armaments
and military equipment in accordance with the requirements for measurement data, can be obtained only with the help of specially designed radar
stations of tractor measurements based on the Doppler Effect.
Key words: trajectory measuring instruments; aircraft; anti-aircraft guided missiles; phased array antennas; radar stations; weapons and military
equipment test.
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МОНІТОРИНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ШИН
Використання автомобільного транспорту сьогодні є найбільш
затребуваним видом доставляння вантажів і особового складу
підрозділів Національної гвардії Україні.
Знизити витрати на шини можна збільшенням показників її
довговічності, на які впливає безліч факторів. Ці чинники можна
виділити у дві групи: керовані і некеровані. Керовані фактори – це
фактори, на які можна впливати для управління ресурсом шин, до
них належать: тиск в шині, дисбаланс (статичний і динамічний),
стан підвіски, навантаження на автомобіль, швидкість руху і майстерність водіння. До некерованих належать: дорожні і природнокліматичні умови, а також умови руху.
Проблема контролю тиску в шинах викликана відсутністю
нормативних документів, що регламентують в обов’язковому
порядку здійснювати безперервний контроль за тиском в шинах,
а також відсутністю рекомендацій щодо використання методів
контролю.
Регресивні моделі для кожного маршруту дозволять прогнозувати
залишкову глибину протектора шини залежно від поєднання екс200
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плуатаційних факторів для кожного конкретного маршруту: тиск
повітря в шині і вагове навантаження на шину.
Основні дослідження присвячені розробці способу для управління
ресурсом шин на основі використання систем моніторингу керованих факторів впливу на ресурс шин на міжмуніципальних і міжрегіональних маршрутах в умовах України.
Створювані регресивні моделі для кожного розглянутого маршруту
дозволять прогнозувати залишкову глибину протектора шини залежно від поєднання експлуатаційних факторів для кожного конкретного маршруту: тиск повітря в шині і вагова навантаження на
шину.
Розроблена модель і методика дозволять керувати ресурсом шин,
проводити планово-попереджувальні дії з урахуванням фактичного стану на основі даних моніторингу і, як наслідок, знизити експлуатаційні витрати на шини і паливо, підвищити безпеку руху і
зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.
Ключові слова: тиск у шинах; автомобіль; ресурс шин; маршрут
руху; регресивна модель.

1. ВСТУП

З огляду на великі обсяги автомобільних перевезень та їх соціально-економічну значимість проблема підвищення ефективності автомобільного транспорту є досить актуальною. Ефективність автомобільного транспорту залежить не тільки від організації перевезень або
технічного стану рухомого складу, а й від експлуатаційних характеристик і терміну служби шин. Шина є одним з найбільш дорогих елементів конструкції автомобіля, а витрати на підтримку і відновлення
працездатності шини посідають друге місце після витрат на паливо.
Знизити витрати на шини можна збільшенням показників її
довговічності, на які впливає безліч факторів. Ці чинники можна
виділити у дві групи: керовані і некеровані. Керовані фактори – це
фактори, на які можна впливати для управління ресурсом шин, до
них належать: тиск у шині, дисбаланс (статичний і динамічний), стан
підвіски, навантаження на автомобіль, швидкість руху і майстерність
водіння. До некерованих належать: дорожні і природно-кліматичні
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умови, а також умови руху. Усі перераховані керовані чинники, так чи
інакше, контролюються технічною службою на АТП, однак контролю
тиску часто приділяється мало уваги, а найчастіше ним нехтують. У
результаті цього 60–90 % шин при експлуатації мають тиск вище або
нижче норми, через недотримання норми тиску в шині втрачається
6–15 % ресурсу шин і 1,5–6,0 % палива.
Постановка проблеми. Національна гвардія України за останній
час активно оновлює і модернізує парк автотранспортних засобів.
Шини є одним з найбільш дорогих елементів автомобіля, що
впливає на безпеку руху, витрата палива і екологію. Науково-практична
задача підвищення технічного ресурсу шини покликана підвищити
безпеку руху автомобілів, знизити витрату палива і негативний вплив
на екологію, так само підвищення технічного ресурсу дозволить
отримати позитивний економічний ефект, який можна реалізувати
для модернізації матеріально-технічної бази. Проблема контролю
тиску в шинах викликана відсутністю нормативних документів, що
регламентують в обов’язковому порядку здійснювати безперервний
контроль за тиском у шинах, а також відсутністю рекомендацій щодо
використання методів контролю. У західних країнах ця проблема вже
давно вирішена.
Робота полягає в розробці способу для управління ресурсом
шин на основі використання систем моніторингу керованих факторів
впливу на ресурс шин на міжмуніципальних і міжрегіональних
маршрутах в умовах України при виконанні службових завдань.
Створювані регресивні моделі для конкретного маршруту
дозволять прогнозувати залишкову глибину протектора шини
залежно від поєднання експлуатаційних факторів: тиск повітря в шині
і вагове навантаження на шину.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шини є одним з найбільш
дорогих елементів автомобіля, що впливає на безпеку руху, витрату
палива і екологію. Науково-практична задача підвищення технічного
ресурсу шини покликана підвищити безпеку руху автомобілів, знизити
витрату палива і знизити негативний вплив на екологію, так само
підвищення технічного ресурсу дозволить отримати позитивний
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економічний ефект, який можна реалізувати для модернізації
матеріально-технічної бази автотранспортного підприємства.
У галузі технічної експлуатації шин проведено безліч досліджень.
Усі ці дослідження спрямовані для вирішення науково-практичного
завдання підвищення технічного ресурсу шин. Різниця полягає в
підходах і методах вирішення.
А. В. Сичов, Г. В. Абакумов, М. М. Муртуз, Н. С. Захаров розглядали
у своїх роботах вплив фактора тиску на показники довговічності шин.
Д. В. Гудков, Р. М. Застарію, Т. Н. Володіна, В. І. Яковлєв розглянули
вплив умов експлуатації на ресурс шини, а А. М. Лямзин розглянув
вплив кліматичних умов. Г. В. Сидельников і Е. Ф. Касаткіна
розглянули відразу безліч факторів і побудували регресивні моделі.
Вдосконалення конструкції шин присвячені роботи Ш. Д. Гечекбаєва,
В. Н. Абрамова, В. А. Дамзена, А. А. Юсупова, Л. Д. Слюдікова і ін.
А. В. Сичов в роботі [1] розглянув методи контролю тиску в
шинах, що дозволяють виявляти залежності зміни тиску в шинах
від експлуатаційних факторів. Автор розробив математичну модель
зміни тиску газу в шинах:

 pw (t ) = kпмасс ⋅ kстар ⋅ k реждв ⋅ kдор ⋅ kvср ⋅k реждв ⋅ pFдиф ⋅ t ,
де kПМАСС – коефіцієнт впливу повної маси; kСТАР – коефіцієнт, що враховує ступінь
старіння шини;  pцдиф – втрати тиску ненавантаженими шини; kvср – коефіцієнт
обліку середньої швидкості руху; t – час експлуатації; kДОР – коефіцієнт, що враховує тип і якість дорожнього покриття; kРЕЖДВ – коефіцієнт режиму руху. Цей
коефіцієнт враховує відношення числа розгинів і гальмувань на 1 км шляху.

Коефіцієнт режиму руху визначається за формулою:
j
j
k реждв = kгор
kгор + (1 − kгор
) kвнегор ,

де kГОР – коефіцієнт впливу міського циклу руху на швидкість втрати газу в шині
j
автомобіля; kВНЕГОР – коефіцієнт впливу позаміського руху; kгор
– частка міського
j
циклу руху автомобіля; 1-kгор – частка позаміського циклу руху автомобіля.

Автор докладно описав три різних методики визначення дифузії
газу в шині без урахування впливу зовнішніх факторів. Перші два
методи полягають у наповненні шини на 90 % залізними кульками, а інші 10 % наповнювалися газом. Метал не дозволяє газу про№ 1(84)
2021

203

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

никати у свою структуру, а обсяг, на думку автора, можна точно
розрахувати, тому що розмір кульки відомий з достатньою точністю.
Це призводе до того, що обсяг газу в шині зменшиться, а дифузійна
площа залишиться постійно. Тому навіть невеликі витоку газу з шини
за рахунок дифузії істотно знизять тиск у шині, у результаті чого
швидкість проведення експерименту збільшується в 10 разів, однак
шина при такому експерименті стає непридатною.
Другий метод відрізняється від першого газокоменсаціонним
пристроєм, який виробляє компенсацію тиску газу в шині при його
падінні. Друга методика моделює роботу пристрою, що проводить
підтримку тиску в шині. Так само ці методи можуть використовуватися
для визначення коефіцієнта дифузії.
Третій метод полягає в тому, що автомобільна шина поміщається
в замкнуту систему (металеву оболонку з кришкою, яка виключає
проникнення додаткового газу), далі система з шиною заповнюється
водою за температури, необхідної умовами експерименту і виводиться
капілятор. Суть методу полягає в тому, що газ, дифундуючи з шини у
воду, створить додатковий обсяг і підніме рівень рідини в капіляторі на
деяку величину. Знаючи діаметр капіляторної трубки, можна визначити
обсяг вивільненого повітря. До недоліку метода можна віднести те,
що при втратах газу більше 80 % від нормативного рівня тиску відбуватиметься об’ємне стиснення шини під дією внутрішніх сил натягу
і результати можуть бути перекручені, але цей недолік не настільки
істотний, тому що достатнім є вимірювання при падінні тиску в межах
5–10 % від норми.
Г. В. Сидельников [2] створив методичний підхід до нормування
маршрутного ресурсу шин міського автобуса у процесі експлуатації.
Е. Ф. Касаткіна в роботі [3] розроблено автоматизовану систему
обліку та управління витратами на шини у вигляді програмного забезпечення, впровадження якої у виробництво скорочує витрати на
шини і підвищує ефективність експлуатації автомобілів.
Д. В. Гудков у роботі [4] виявив основні чинники, що впливають
на інтенсивність зношування шин, і провів їх градацію стосовно регулярних автобусних маршрутів. Найважливішим чинником на пробіг
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шин, на думку автора, є повна маса автобуса з урахуванням коефіцієнта використання пасажиромісткості. На основі цієї думки автор розробив оціночний показник завантаженості шин.
А. М. Лямзін у роботі [5] підійшов до вивчення питання впливу
класифікації і рівнів пристосованості шин (категорія використання,
ошіпованість) до низькотемпературних умов експлуатації. Згідно з дослідженнями пристосованість шини до низькотемпературних умов і
самі низькотемпературні умови істотно впливають на коефіцієнт опору коченню, що у свою чергу мають вплив на витрату палива.
Р. М. Застарію у роботі [6] визначив ряд експлуатаційних факторів
впливу на інтенсивність зношування і ресурс шин в умовах змінного
рельєфу місцевості.
Ш. Д. Гечекбаев у [7] вирішив задачу прогнозування тиску в шинах автотранспортних засобів і підвищення його стабільності за рахунок використання внутрішнього газопроникного пневматичного
акумулятора (ВГПА).
М. М. Муртуз [8] розглянув проблему збільшення інтервалів відновлення нормативного тиску на основі математичного моделювання
зміни тиску повітря і концентрації кисню в шині внаслідок газопроникності її матеріалів.
У роботі Г. В. Абакумова [9] вирішена науково-практична проблема зниження собівартості автомобільних перевезень за рахунок
підвищення довговічності шин і зменшення витрати палива шляхом
забезпечення експлуатації шин з тиском, відповідним нормативом.
Мета статті – дослідження методів зниження експлуатаційних витрат і викидів шкідливих речовин шляхом розробки системи
управління ресурсом шин на основі використання систем моніторингу транспортних засобів.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тиск повітря в шині дуже впливає на термін служби шини. Тому
для кожної марки шини виробник встановлює певну норму тиску,
при якій шина буде мати найбільший ресурс. При збільшенні або
зменшенні тиску їх термін служби значно знижується (рис. 1).
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на безпеці руху. Так, при зниженому тиску збільшується гальмівний
шлях, знижується курсова стійкість, погіршується керованість. При
підвищеному тиску ситуація аналогічна, за винятком кращої курсової
стійкості.

Рис. 2. Вплив тиску на деформацію шини:
а – тиск нижче норми, б – нормативний тиск, в – тиск вище норми

Але внутрішній тиск впливає не тільки на ресурс шини або
безпеку руху, він так само впливає на витрату палива. Пояснюється
це тим, що при зниженому тиску відбувається деформація шини, що
підвищує опір коченню. При підвищеному тиску навпаки витрата
палива знижується за рахунок підвищення жорсткості шини і, як
наслідок, зниження опору коченню.
Н. С. Захаров на основі аналізу раніше виконаних досліджень
визначив [10] основні причини зміни тиску повітря в шині в процесі
експлуатації автомобільного транспорту (рис. 3).
Зміна температури залежить:
від температури умов експлуатації (зміна кліматичних умов,
сезону року, переїзд в райони з більш холодним або теплим кліматом);
зміни температури при заїзді у виробниче приміщення (ділянка
ТО або ТР, шиномонтажна ділянка). Варто зазначити, що зміна
температури відбувається поступово;
гістерезисних втрат при русі (енергія, що поглинається шиною,
призводить до значного підвищення її температури. При цьому
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температура шини – чим вище температура, тим більше
інтенсивність дифузійної витоку.
Витік повітря через дефекти шини залежить:
від стану шини і камери (при наявності);
типу і стан диска.
Витік повітря через негерметичний вентиль:
від стану вентиля;
температури навколишнього середовища – при низьких температурах прокладка ущільнювача клапана стає жорсткою, і герметичність
вентиля погіршується.
Помилки при контролі і доведенні тиску до норми: похибка
манометра; помилки виконавця.
Сьогодні застосовуються два типи систем моніторингу тиску в
шинах. Це система прямого (Directmeasured) і непрямого (Indirect)
вимірювання. Система прямого виміру вимірює безпосередньо температуру і тиск шин і використовує передавач. Система непрямого
вимірювання перевіряє тиск у шинах за розбіжностями в швидкості
обертання коліс. Види і різновиди систем моніторингу внутрішнього
тиску подано на рисунку 4.
Принцип будь-якої системи моніторингу тиску досить простий.
Датчики тиску виробляють завмер тиску в шині з певним інтервалом
часу, після чого за допомогою радіоканалу інформація передається
в блок керування, де відбувається її аналіз (звірення вимірювань з
нормативними значеннями), у разі проколу і швидкого зменшення
тиску в шині, вимірювання тиску датчиком відбуваються частіше, а
блок управління сповіщає про це водія.
Стандартна архітектура системи ТРМБ складається з:
із чотирьох колісних модулів вимірі тиску, кожен з яких включає:
датчик тиску; датчик температури; блок формування сигналу
та ідентифікації шини; трансмітер, передає радіосигнал; антену;
кристалічний (кварцовий) резонатор; батарею;
ресивера на приладовій панелі;
блоку обробки сигналу на приладовій панелі.
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моніторингу внутрішнього тиску подано на рисунку 4.
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контролю тиску

Системи прямої перевірки використовують датчики, розміщені
Принцип будь-якої системи моніторингу тиску досить простий.
в середині шини, які безпосередньо вимірюють тиск і температуру
газу
шині. За допомогою
розташованого
усередині часу, п
тискув виробляють
завмер передавача,
тиску в шині
з певним інтервалом
датчиків, дані про стан шини передаються сигналами ВЧ діапазону.
за допомогою
радіоканалу
інформація передається
блок керув
Приймач
(ресивер)
може розташовуватися
як в самому вблоці
обробки сигналу, що знаходяться на приладовій панелі, так і за його
відбувається її аналіз (звірення вимірювань з нормативними значен
межами. Блок обробки сигналу інформує водія про поточний стан
тиску в шинах.
Непряма (опосередкована) система обчислює тиск в шині,
використовуючи систему АБС, включаючи датчики тиску коліс
і (або) акселерометри, і локальний комп’ютер. Якщо тиск в шині
стає низьким, це колесо буде обертатися швидше, ніж інші колеса
через зменшення його радіуса. Відмінності у швидкості дозволяють
визначати низький тиск, а індикатор попередження буде сигналізувати
про це водієві, але ці багатопараметричні методи складно реалізувати
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і вони вимагають періодичного калібрування. У непрямій системі є
переваги – низька вартість, оскільки не потрібні батарейні датчики
і системи радіопередачі. Але вона не може визначати тиск перед
початком руху, спарених шин в одному вузлі, мають обмеження в
швидкості і траєкторії руху, для них не існує поняття точності абсолютних вимірювань, немає можливості визначити в якому колесі впав
тиск і визначити повільне падіння тиску, так само вони не здатні визначати недокачування тільки більше 30 % [11], [12].
Варто відзначити, що використання датчиків тиску на
вантажних автомобілях і автобусах утруднено через їх досить велику
протяжність, у такому випадку сигнал від датчика може “загубитися”.
Для цього використовують спеціальні ретранслятори-підсилювачі
сигналу (репітери). Такі системи виступають в ролі проміжної ланки
при передачі сигналу від датчиків до блоку прийому, мінімізуючи
ймовірність втрати сигналу.
Енергозбереження – дуже важливий аспект колісного модуля
ТРМБ, що не пропонує заміну батареї 5–10 років. Для цього в системі
колісного модуля використовується система енергозбереження. Сенс
цієї системи в переході в неактивний режим при відсутності руху і
перехід в активний режим при русі. Так само є тимчасові інтервали
вимірювання тиску, так при звичайному русі вимірювання можуть
бути один раз в 45 секунд (залежно від виробника), а при різкому
зниженні тиску інтервал вимірювання відбувається раз на 15 секунд.
Однак це не скасовує того, що термін служби батареї обмежений, тому
існує концепція безбатарейних колісних модулів TPMS. Ця концепція має на увазі кілька видів модулів: з передачею енергії для харчування датчика; з отриманням енергії від руху колеса. Однак ці методи
більш дорогі на відміну від батарейних модулів. Безбатарейні модулі
мають меншу вагу і розмір, що теоретично підвищить термін служби
і надійність пристрою.
На основі аналізу науково-дослідних робіт, чинників впливу і
процесу експлуатації шин компанії “Автолюкс” можна зробити такі
висновки:
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на шини впливає безліч факторів, рівень впливу яких може
істотно варіюватися залежно від виробника шин, марок автобусів,
кліматичного регіону, висоти над рівнем моря, стан доріг, типу
рельєфу місцевості та ін;
вплив різних чинників окремо на ресурс шин вивчено досить
добре, проте недостатньо вивчено їх поєднання;
неможливо розробити універсальну модель зносу шин, яка б
враховувала різні чинники в умовах різних кліматичних зон, рельєфу
місцевості, типу рухомого складу і виробників шин;
математичні моделі не враховують регіональні умови експлуатації;
як показав аналіз статистики, незважаючи на значний вплив
недостатнього внутрішнього тиску в шині як на її ресурс і витрату
палива, так і на безпеку руху, його контролю приділяється мало уваги;
проблема скорочення витрат на шини та паливо, а так само
підвищення безпеки руху, є все ще актуальним завданням.
Було розроблено загальну методику дослідження (табл. 1).
Детальна методика регресійного аналізу результатів експерименту викладена в джерелах [34], [38].
Для того, щоб уявити вихідну матрицю експерименту, необхідно
визначити варіацію факторів закодувати змінні. Для зручності складається матриця кодування змінних (табл. 2), в якої так само представлені рівні варіювання факторів і відповідні їм абсолютні значення.
Як видно з таблиці 2, варіація тиску знаходиться в межах від 7,4
до 8,2 бар. А вагова навантаження від 203 до 409 кг. У даному випадку
визначалася не мінімально або максимально можливе значення
фактора, яке він може прийняти, а значення, яке приймав фактор в
ході експерименту.
З табл. 1 видно, мінімальному значенню рівня варіювання (-1,414)
присвоюється початкове значення діапазону відповідного фактора,
максимальному (+1,414) – максимальне значення діапазону. Проміжні
значення (-1; 0; +1) визначаються методом лінійної інтерполяції.
У таблиці 3 представлені вихідні матриці експерименту для
маршруту Харків – Александрія.
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Таблиця 1
Загальна методика дослідження
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОМ ШИН НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ЕТАП 1. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ
Аналіз науково до- Визначення факторів, що Розгляд існуючих
слідних робіт у сфері впливають на інтенсивність методів вимірюванексплуатації шин
зносу шин
ня глибини протектора і систем
моніторингу тиску в
шинах
ЕТАП 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ
ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Визначення
зна- Методика планування багачущих чинників на тофакторного експерименту
основі аналізу даних
першого етапу і уявлення процесу зносу
шин у вигляді “чорного ящика”

Вибір рівняння регресії і побудова
матриці планування
експерименту

ЕТАП 3. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Оцінки точності ви- П о б у д о в а
міру залишкової гли- матриці кобини протектора
дування і
вихідної матриці експерименту

Множинний
регресійний
аналіз результатів

Побудова регресійних моделей і уявлення поверхонь
відгуку

ЕТАП 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
Зіставлення результа- Складання заходів і рекотів з проведеними ра- мендацій для підвищення
ніше дослідженнями
ресурсу шин з використанням систем моніторингу
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Таблиця 2
Матриця кодування змінних
Змінні фактори

Позначення

Рівні варіювання факторів

загальні кодуються -1,414

-1

0

+1

+1,414

Тиск, Бар

Р

Х1

7,4

7,517

7,8

8,083

8,2

Вагове навантаження, кг

М

Х2

203

233,2

306

378,8

409

Таблиця 3
Вихідна матриця експерименту
для маршруту Харків – Александрія
№ випробування

Теоретичні значення

Фактичні
значення

Інтенсивність зносу, мм/1 000 км

Х1

Х2

Х1

Х2

1

7,5

233,2

7,4

232

1,280

2

8,1

233,2

8,1

227

1,227

3

7,5

378,8

7,4

358

1,331

4

8,1

378,8

8,1

358

1,302

5

7,4

306,0

7,4

286

1,479

6

8,2

306,0

8,2

298

1,102

7

7,8

203,0

7,7

203

1,020

8

7,8

409,0

7,8

395

1,445

9

7,8

306,0

7,8

298

1,171

10

7,8

306,0

7,8

298

1,172

11

7,8

306,0

7,8

298

1,312

12

7,8

306,0

7,8

298

1,334

Нормальний вигляд рівняння регресії для даного маршруту при
використанні методики має вигляд:
J1=0.786-0.054x1+0.068x2+0.034x12-0.021x22+0.002x1x2
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використанні методики має вигляд:
𝐽𝐽𝐽𝐽1 = 0.786 − 0.054𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 0.068𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 0.034𝑥𝑥𝑥𝑥12 − 0.021𝑥𝑥𝑥𝑥22 + 0.002𝑥𝑥𝑥𝑥1 𝑥𝑥𝑥𝑥2
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Було також перевірено можливість використання лінійної моделі методу

найменших
квадратів
із заданими
базиснимивикористання
функціями за лінійної
допомогоюмоделі
Було також
перевірено
можливість

методу найменших
квадратів із
базисними
функціями
програмного
осередку WolframAlpha.
На заданими
рис. 5 подано
регресійну модель
для

за
допомогою
програмного
осередку
WolframAlpha.
На
рис.
5
подано
базисної функції другого порядку та простір помилок.
регресійну модель для базисної функції другого порядку та простір
помилок.
𝐽𝐽𝐽𝐽1 = 28.308645183904414 − 7.198039334789334𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 0.45138508𝑥𝑥𝑥𝑥1 2
2
J1= 28.308645183904414
– 7.198039334789334x
+0.45138508x
+
+ +0.01146268591514𝑥𝑥𝑥𝑥
1
1
2 − 0.0001295163865179𝑥𝑥𝑥𝑥
1 𝑥𝑥𝑥𝑥2
2
+0.01146268591514x2 – 0.0001295163865179x
x
–
0.0000167706840362x
2
1 2
2

− 0.0000167706840362𝑥𝑥𝑥𝑥2

а
б
Рис. 5. Регресійна модель для базисної функції другого порядку:
а –поверхнявідклику регресійної моделі по маршруту;
б – простір помилок регресійної моделі.

Рис. 5. Регресійна модель для базисної функції другого порядку:
Як бачимо, інтервал регресійної
зміни похибки
моделі
від -0,1
до
а –поверхнявідклику
моделі
по знаходиться
маршруту;вбмежи
– простір
помилок
регресійної
моделі
0,1.

Як бачимо,
інтервал
похибки моделі
знаходиться
в межи від
Для
зменшення
похибкизміни
було проведено
моделювання
для базисної
-0,1 до 0,1.
функції третього порядку та простір помилок, результати подано на рисунку
Для зменшення похибки було проведено моделювання для
6.
базисної функції третього порядку та простір помилок, результати
подано на рисунку 6.
J1= 544.2611911683763 - 102.92413609790151x1 - 0.5612714596036804x12
+ 0.676620773930863x13 - 2.692869394977803x2 + 0.6939570518129152x1x2
- 0.04965332106360002x12x2 + 0.00004913623952156396x22 +
0.00013007223117060069x1y2 - 0.000001206886055518492x23
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− 0.5612714596036804𝑥𝑥𝑥𝑥12 + 0.676620773930863𝑥𝑥𝑥𝑥1 3

− 2.692869394977803𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 0.6939570518129152𝑥𝑥𝑥𝑥1 𝑥𝑥𝑥𝑥2

2
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− 0.04965332106360002𝑥𝑥𝑥𝑥
1 𝑥𝑥𝑥𝑥2

+ 0.00004913623952156396𝑥𝑥𝑥𝑥2 2

2
+
0.00013007223117060069𝑥𝑥𝑥𝑥
1 𝑦𝑦𝑦𝑦більш точно підлаштовується
З рисунку
видно, що дана модель
3 похибку на порядок, однак
під початкові
дані, що дозволяє зменшити
− 0.000001206886055518492𝑥𝑥𝑥𝑥
2

при збільшенні кількості випробувань достатньо буде використання
регресійної моделі для базисної функції другого порядку.

а
б
Рис.
6. Регресійнамодель
модель для
функції
третього
порядку:
Рис. 6.
Регресійна
длябазисної
базисної
функції
третього
порядку:
а
–
поверхнявідклику
регресійної
моделі
по
маршруту;
а – поверхнявідклику регресійної моделі по маршруту;
– простір
помилок регресійної
моделі
б – бпростір
помилок
регресійної
моделі.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З рисунку видно, що дана модель більш точно підлаштовується під
Метою цієї роботи є зниження експлуатаційних витрат і викидів

початковішкідливих
дані, щоречовин
дозволяє
зменшити
похибку
порядок,ресурсом
однак при
шляхом
розробки
системи на
управління

шин на основі використання систем моніторингу транспортних
засобів.
Для досягнення
мети були вирішені такі завдання:
моделі для базисної
функціїпоставленої
другого порядку.
проведено аналіз і розглянуто комплексний вплив поєднання
чинників на інтенсивність зносу шин за наявними літературними
3. ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
даними;
аналіз
даних про тиск і ходимість
Метою проведено
цієї роботи
є статистичних
зниження експлуатаційних
витрат і шин
викидів
і вибрані основні експлуатаційні фактори впливу на інтенсивність
шкідливих
речовин
шляхом розробки системи управління ресурсом шин на
зносу
протектора;
складено систем
багатофакторні
моделі
основі використання
моніторингу регресійні
транспортних
засобів.залежності
інтенсивності зносу протектора шини від основних експлуатаційних
Для факторів;
досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання:

збільшенні кількості випробувань достатньо буде використання регресійної

проведено аналіз і розглянуто комплексний вплив поєднання чинників на
216 зносу шин за наявними літературними даними;
інтенсивність
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проведено аналіз статистичних даних про тиск і ходимість шин і вибрані
основні експлуатаційні фактори впливу на інтенсивність зносу протектора;
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розроблено на основі регресійних моделей заходи, що дозволяють
зменшити інтенсивність зносу протектора шини;
запропоновано методи управління ресурсом шин на основі
використання систем моніторингу.
Дані дослідження пропонується проводити у напрямі збільшення
кількості основних експлуатаційних факторів.
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You can reduce the cost of tires by increasing its durability, which is influenced by many factors. These factors can be divided into two groups:
controlled and uncontrolled. Controlled factors are factors that can be influenced to manage tire life, including tire pressure, imbalance (static and
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dynamic), suspension condition, vehicle load, speed and driving skills. By
uncontrollable are: road and climatic conditions, as well as traffic conditions.
The problem of tire pressure control is caused by the lack of regulations
governing the mandatory continuous monitoring of tire pressure, as well
as the lack of recommendations for the use of control methods.
Regression models for each route will allow to predict the residual depth
of the tire tread depending on the combination of operational factors for
each specific route: the air pressure in the tire and the weight load on the
tire.
The main research is devoted to the development of a method for tire
resource management based on the use of systems for monitoring controlled factors influencing the tire resource on inter-municipal and interregional routes in Ukraine.
The created regression models for each considered route will allow to predict residual depth of a tire tread depending on a combination of operational factors for each concrete route: air pressure in the tire and weight
loading on the tire.
The developed model and methodology will allow to manage the resource
of tires, to carry out planned and preventive actions taking into account
the actual situation on the basis of monitoring data and, as a result, to
reduce operating costs for tires and fuel, increase traffic safety and reduce
negative impact on the environment.
Key words: tire pressure; car; bus resource; traffic route; regression model.
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АЛГЕБРА ПРЕДИКАТІВ ЯК ОСНОВА ЛОГІСТИЧНОІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті розглядається управління процесами, що є складовою логістичного забезпечення ЗС України. Як правило, вони частково
структуровані, без чіткої взаємодії з іншими складовими та потребують прийняття складних рішень. Відповідно, на сьогодні розробка математичного забезпечення (моделей, методів, алгоритмів)
системи підтримки прийняття рішень у логістичному забезпеченні
потреб ЗС України, що враховують відповідні завдання та особливості ведення операцій, є затребуваною, а їх впровадження – актуальним завданням. Матеріали статті передбачають можливість
удосконалення системи логістичного забезпечення ЗС України за
рахунок розробки та впровадження логістично-інформаційних моделей системи підтримки прийняття рішень на основі алгебри предикатів. Проаналізовано наукові досягнення у галузі логістики, стан
та сучасні погляди на питання логістичного забезпечення збройних
сил в Україні та країн-членів НАТО. Запропоновано для розробки
логістично-інформаційної моделі системи підтримки прийняття рішень використовувати функціонально-структурний підхід та метод
компараторної ідентифікації, що дозволить перейти до єдиної математичної моделі ефективного інформаційного забезпечення особі,
що приймає рішення. Рекомендовано застосування багатовимірної
моделі зберігання та представлення інформації під час роботи з логістично-інформаційними системами, що дозволить забезпечити
визначення всіх ієрархічних складових кожної з підсистем єдиної
системи логістики Збройних Сил України. У результаті роботи таких моделей формується раціональний, обґрунтовано визначений
вектор логістичного стану до конкретного об’єкту, процесів логістичного забезпечення чи ситуації, що склалась з врахуванням усіх
впливів факторів зовнішньої і внутрішньої дії на кожний окремий
елемент об’єкта спостереження і надається інформація особам, що
приймають рішення. Здійснення інформаційно-аналітичної підтримки особам, які приймають рішення у галузі логістики має відбуватись завдяки надання таким особам всебічної, необхідної та
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достатньої інформації для прийняття ефективного управлінського
рішення щодо перебігу процесів у системі логістичного забезпечення, впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, зворотних зв’язків системи логістично-інформаційних моделей. Представлення даних на
основі логістично-інформаційних систем стає перспективним підходом щодо оптимізації управлінського рішення урегулювання відносин між різноплановими процесами логістичного забезпечення.
Ключові слова: логістично-інформаційні моделі; система підтримки прийняття рішень; алгебра предикатів; особи, що приймають рішення; логістичне забезпечення; Збройні Сили України.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Упродовж останніх десятиліть ведуться
активні дослідження щодо встановлення стратегічної ролі логістики,
оскільки бізнес-середовище стає складнішим та вимагає посилення
конкурентоспроможності від учасників ринку. Це створює потребу у
своєчасному та ефективному прийнятті рішень і, як результат, – впровадження технології підтримки прийняття рішень. Створення надійних систем підтримки прийняття рішень (СППР) спрощує управлінські рішення, що доводить їх ефективність в різних галузях [1]–[7].
Моделі, що базуються на СППР, намагаються проаналізувати стратегічні варіанти, щоб запропонувати підтримку особам, які приймають
рішення (ОПР), у складній та погано структурованій ситуації, обираючи оптимальний шлях [4], [5]. Розвиток інтерактивних технологій
скерував СППР на можливість обрання оптимального постачальника логістичних послуг та вдосконалення теорії ланцюгів поставок [8].
Вибір логістично-інформаційної моделі (ЛІМ) прийняття рішень для
кожного керівника є важким і проблематичним, оскільки одна невідповідність (один хибний крок) може спричинити небажані результати
та вихід з ладу цілої системи.
Не є винятком і військові структури, адже ефективність сучасних
збройних сил, збереження людського та технічного ресурсу, швидкість
його відновлення залежить від своєчасного, повного та безперервного забезпечення військ, тобто від якості наданої логістичної підтримки. Логістичне забезпечення (ЛЗ) ЗС України, на жаль, не відповідає
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вимогам сучасності. Вивчення, узагальнення та інтеграція всіх ЛІМ
забезпечить можливість оптимального управління складними системами та процесами з метою прийняття рішень щодо розбудови та застосування ЗС України [9], [10].
Однією із складових логістичного забезпечення ЗС України є
управління процесами, що частково структуровані, без чіткої взаємодії
з іншими складовими та потребують прийняття складних рішень. Відповідно, на сьогодні розробка математичного забезпечення (моделей,
методів, алгоритмів) СППР у логістичному забезпеченні потреб ЗС
України, що враховують відповідні завдання та особливості ведення
операцій, є затребуваною, а їх впровадження – актуальним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання положень логістичного управління, основні концепції, управління ланцюгами поставок, аутсортингу як у цивільній, так і у військовій сферах розглядаються у багатьох роботах [1]–[8], [11]–[19]. Зокрема, N. J. Anderson акцентує увагу на тому, що логістичне забезпечення збройних сил США
– відкрита система, де організації всіх рівнів співпрацюють і обмінюються даними та інформацією [14]. Відповідно, військова логістика
повинна вивчати та впроваджувати практику управління знаннями.
Концепція управління ланцюгами поставок розглядає управління
взаємодії постачальників та споживачів через зворотну логістику, яка
забезпечує управління вживаними, несправними та викинутими продуктами з метою підвищення ефективності мережі [15]. Відповідно,
вдосконалення концепції управління ланцюгами для військового постачання дозволяє її використання для вирішення сучасних практичних викликів у реальному світі [14]. Враховуючи переваги моделі вивчення інцидентів, які традиційно використовуються у сфері управління ризиками та безпекою, авторами [15] запропонована система
управління інформацією для підтримки організаційного навчання з
технічних несправностей у військовому ланцюжку поставок. Бригадир V. Anand [16] провів порівняльний аналіз служб логістики збройних сил США і Великобританії та показав на прикладі збройного конфлікту в Каргілі (Індія) доцільність інтегрованого системного підходу
до управління логістичним забезпеченням.
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Багато вітчизняних науковців вивчають теоретичні та практичні
можливості використання СППР та визначення ефективних ЛІМ для
логістичного забезпечення ЗС України [11]–[13], [18], [19].
Так, у роботі [13] визначено проблемні питання процесу прийняття рішень в управлінні нерухомим військовим майном, показано
можливість використання СППР для вирішення відповідних проблем
і сформульовано основні вимоги для їхнього функціонування.
Автори [18], [19] провели порівняльний аналіз різних концепцій логістики, що використовуються у збройних силах держав-членів
НАТО для формування і розвитку логістичного забезпечення. Зокрема, логістична концепція управління матеріальними потоками може
використовуватись не лише для виробничих чи сервісних бізнес-процесів, але й для ЗС України [18]. Крім того, зазначено, що підвищення
ефективності планування логістичного забезпечення ЗС України, зокрема для управління запасами у багатоешалованих системах можливе за рахунок трансформації сучасних інформаційних технологій [19].
Враховуючи стрімкий розвиток інформаційних технологій, практичне застосування ЛІМ у СППР для ЗС України потребує подальшого дослідження.
Мета статті – можливість удосконалення системи логістичного
забезпечення ЗС України за рахунок розробки та впровадження ЛІМ
СППР мовою алгебри предикатів; доцільність використання алгебри
предикатів та предикатних операцій для моделювання логістичних
процесів у СППР управління ЛЗ та необхідність розроблення логістично-інформаційної моделі СППР на основі функціонально-структурного підходу та методу компараторної ідентифікації для інформаційного забезпечення ОПР.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль логістики в підтримці бойових дій є такою ж важливою, як і
стратегічні, тактичні чи оперативні плани. Термін “логістика” можна
розглядати з двох позицій: від французького слова “logistique” – переміщення та постачання військ і техніки або від грецького “logistikus” –
“кваліфікований і розрахований” [16]. Отже, можна припустити, що
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логістика означає детально (кваліфіковано) прораховану координацію складної операції, в якій залучено багато людей, обладнання та
запаси. І хоч військові не завжди лояльно ставляться до економічних
планувань, необхідно зважати, що витрати на утримання та підтримку сил постійно зростатимуть, вимагаючи логістичної винахідливості
та організаторських здібностей високого рівня.
Упровадження філософії інформаційних технологій в бізнес-середовища надало нового значення в організації логістики. Саме інформаційні технології стали ключовою конкурентною перевагою для
тих підприємців, які хочуть бути лідерами. Власне, СППР – це одна
з підмножин комп’ютерних інформаційних систем, таких як системи
автоматизації офісів, системи обробки транзакцій, інформаційні системи управління та системи підтримки управління [3], [4].
Військова логістика – складна тема, яку потрібно ретельно вивчати, оскільки вона стосується витрат національних ресурсів. Будь-яка
марнотрата в цій галузі коштуватиме розвитку та модернізації сил оборони за рахунок обмеження бюджетних ресурсів. З метою уникнення
дублювання служб, відсутності стандартизації та кодифікації використовують різні логістичні концепції в управлінні ЛЗ збройних сил.
Реформування ЗС України передбачає створення сил оборони для
оборони держави, ефективного реагування на загрози та виклики національній безпеці та їхню оперативну сумісність з підрозділами держав-членів НАТО і ЄС для виконання спільних операцій. Завдання,
які необхідно при цьому вирішити, зазначені у Стратегічному оборонному бюлетені [9]. Одне з них – створення інформаційної системи
управління оборонними ресурсами, де основною складовою є ЛЗ, що
має відповідати стандартам, доктринам, рекомендаціям НАТО.
Для прийняття ефективних управлінських рішень із ЛЗ необхідно
впорядкувати інформацію та чітко розмежувати завдання і функції
логістики. Це можна зробити за рахунок використання математичного апарату алгебри предикатів і алгебри предикатних операцій для
розробки ЛІМ СППР, що дозволить перейти до єдиної математичної
моделі ефективного інформаційного забезпечення ОПР.
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Створення алгебри предикатів (АП) є результатом пошуку універсальної математичної мови з метою опису детермінованих, дискретних і кінцевих інформаційних процесів, а також явищ реального
світу. Оскільки будь-який безперервний процес можна розглядати як
дискретний процес з безкінечно малим часом дискретизації, то мовою
АП можна описати будь-які відношення, зокрема, безперервні процеси і явища. Вона являє собою узагальнення апарата булевих функцій і
апарату багатозначної логіки.
У рамках функціонально-структурного метода моделювання інтелектуальних систем передбачається, що функції інтелекту спочатку
описують у вигляді системи логічних рівнянь на мові АП. На основі цих
рівнянь, створюють логічні алгебро-предикатні структури [4], [11]. Цей
підхід відрізняється від алгоритмічного та структурно-функціонального тим, що мережева структура створюється не довільно, а формується
цілеспрямовано, описуючи у вигляді системи рівнянь АП конкретний
предметний простір, а надалі отримана математична модель реалізується у вигляді відповідних алгебро-предикатних структур.
Під час розв’язування задачі опису об’єктів предметного простору важливу роль відіграє процедура введення ознак та їх значень, які
є предметними змінними у разі побудови ЛІМ. Першочерговим для
створення ієрархічної ЛІС є виділення основних об’єктів предметної
області та їх кількість. Після цього групи близьких об’єктів компонуються в об’єкти другого рівня абстракції, а об’єкти, які можна розбити
на більш дрібні, – декомпозуються.
Для відображення ієрархічних зв’язків між вузлами використовується відношення, яке передає наслідування атрибутів між рівнями
ієрархії, де предметну область відображають у вигляді ієрархічної семантичної мережі, вузли якої відповідають об’єктам, а дуги – відношенням між об’єктами.
Порядок ЛЗ сил оборони при виконанні завдань (оборони та захисту суверенітету держави, територіальної цілісності, недоторканності тощо) визначений механізмом планування та організації ЛЗ ЗС
України [10], [20]. Спробуємо описати основні завдання ЛЗ сил обо№ 1(84)
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рони мовою алгебри скінченних предикатів. Ієрархічну структуру елемента у0 – “завдання ЛЗ” наведено на рис. 1, декомпозиція інформації
щодо завдань ЛЗ матиме вигляд:
y0вп ∨ y0пл ∨ y0мтз ∨ y0пу ∨ y0пер ∨ y0кв ∨ y0ові = 1 .
Y0
вп

Y0
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Рис. 1. Ієрархічна структура завдань логістичного забезпечення
(визначено через елемент у0)

Перше завдання ЛЗ визначає потреби в озброєнні, військовій
та спеціальній техніці, матеріально-технічних засобах та послугах
[10]. Мовою АП його можна описати за допомогою імплікативного
рівняння:
P( y0 , y1 ) = y0вп = З1вп ,
З1вп ⊃ K2оз ∨ K2вт ∨ K2ст ∨ K0мтз ∨ K0пос .

Наступні три завдання ЛЗ розглядають планування [10]:
логістичного забезпечення
P( y0 , y2 , y21 ) = y0пл y2лз = З2лз ;

мобілізаційних потреб складових сил оборони на особливий період
P( y0 , y2 , y22 ) = y0пл y2моб = З3моб ;

а мобілізаційні потреби існують в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, матеріально-технічних засобах
З3моб ⊃ K2оз ∨ K2вт ∨ K2ст ∨ K0мтз ;
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розвитку спроможності ЛЗ в межах середньострокового та короткострокового планування
cc
кс
y23
∨ y23
= 1,
сс
P( y0 , y2 , y23 , y231 ) = y0пл y2спр y23
= З4cc ,
кс
P( y0 , y2 , y23 , y232 ) = y0пл y2спр y23
= З4кс .

За загальним критерієм матеріально-технічних засобів на різних
етапах їхнього життєвого циклу можна об’єднати такі завдання:
y3роз Ú y3екс Ú y3зап

проектування, розроблення (модернізація, модифікація)
прр
P( y0 , y3 , y31 , y311 ) = y0мтз y3роз y31
= З5прр ;

закупівля, постачання та зберігання
зпз
P( y0 , y3 , y31 , y312 ) = y0мтз y3роз y31
= З5зпз ;

ремонт і технічне обслуговування
P( y0 , y3 , y31 , y313 ) = y0мтз y3роз y31рто = З5рто ,
З5прр ∨ З5зпз ∨ З5рто ⊃ K2оз ∨ K2вт ∨ K2ст ∨ K0мтз ;

організація експлуатації, зокрема, використання та реалізації,
списання та утилізація надлишкового озброєння, техніки та засобів
вр
спу
y32
∨ y32
= 1,
вр
P( y0 , y3 , y32 , y321 ) = y0мтз y3екс y32
= З6вр ,
спу
P( y0 , y3 , y32 , y322 ) = y0мтз y3екс y32
= З6спу ,

З6вр ∨ З6спу ⊃ K2оз ∨ K2вт ∨ K2ст ∨ K0мтз ;

створення запасів озброєння військової та спеціальної техніки і
матеріально-технічних засобів, їх накопичення, відновлення замість
витрачених (втрачених), ешелонування, утримання та розосередження
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P( y0 , y3 , y33 ) = y0мтз y3зап = З8зап ,
З8зап ⊃ K2оз ∨ K2вт ∨ K2ст ∨ K0мтз .

Завдання ЛЗ, що визначають надання послуг [10]:
створення необхідних житлово-побутових умов для персоналу
ЗС України
P( y0 , y4 ) = y0пу = З7пос ,
З7пос É П 1пу ,

планування та здійснення військових перевезень усіма видами
транспорту
P( y0 , y5 ) = y0пер = З9пос ,
З9пос É П 2пер ;

розквартирування сил і засобів сил оборони
P( y0 , y6 ) = y0кв = З10пос
З10пос É П 1кв ;

організація технічного обслуговування та експлуатації об’єктів
військової інфраструктури
P( y0 , y7 ) = y0ові = З11пос
З11пос É П 3ові .

Аналогічно, мовою АП можуть бути записані рівняння, які характеризують вихідні дані для будь-яких об’єктів предметної області.
Подальший ієрархічний розподіл за гілками семантичниих мереж, що описують складові та процеси ЛЗ, здійснюється відповідно
до специфічності призначення та діяльності військових об’єктів, з
обов’язковим врахуванням вимог і положень Інструкції з обліку військового майна у ЗС України та Порядку кодифікації предметів постачання [10], [20], [21].
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Слід зазначити, що створення та впровадження єдиної ефективної системи логістики ЗС України не можливе без застосування інноваційних інформаційних технологій. При цьому, управління процесами ЛЗ є неможливим без отримання об’єктивної інформації про
стан матеріально-технічного та ресурсного забезпечення діяльності
ЗС України, контролю і оцінки організації використання матеріально-технічної бази у мирний і воєнний час. Безперечним є те, що оперативність і якість процесу управління ЛЗ суттєво залежить від інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень. База даних
СППР, як правило, складається з даних, отриманих з внутрішніх та
зовнішніх джерел, різних за обсягом та рівнем деталізації, що надходять з багатьох баз даних транзакцій. Відповідно, підсистема управління даними забезпечує прямий доступ до інформації, призначеної
для кінцевого споживача, необробленого матеріалу для методів OLAP
(On-line Analytical Processing – оперативна аналітична обробка), бази
моделей та методів видобутку даних [2]. Однак, залишається потреба
в засобах аналізу, що доповнюють функції системи управління базами
даних та володіють достатньою гнучкістю для передбачення та автоматизації різноманітних видів інтелектуального аналізу, системах, що
відповідають особливостям управління ЛЗ і враховують складність та
багатофакторність таких процесів.
Відповідно, питання інформаційного забезпечення ОПР на всіх
етапах ЛЗ з врахуванням вимог держави, ЗС України, міжнародних
підходів стають нагальними. Особа, що приймає рішення, повинна
бути забезпечена як фактичною оперативною інформацією про ситуацію, що склалась в ході діяльності військ та виконання ними завдань
за призначенням, так і базовою інформацією щодо стану ЛЗ.
Враховуючи особливості структури військового управління,
слід зазначити, що гостро постає питання інтерпретації логістичної інформації та узгодженості логістичних даних, з якими працює
ОПР. Зокрема, для оброблення даних необхідно враховувати рівень
користувачів логістичною інформацією відповідно до поставлених
цілей і задач. Інформаційні потоки, що надходять з підсистем ЛІС,
мають бути структуровані у єдиному форматі та стандартизовані.
№ 1(84)
2021

231

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

З цією метою кожний з інформаційних потоків формується відповідно до визначених умов і повинен мати єдину встановлену форму. Використання функціонально-структурного підходу та методу компараторної ідентифікації для інформаційного забезпечення ОПР буде
найбільш затребуваним, ЛІС чітко визначають критерії, показники
і параметри за всіма видами даних. Завдяки надання відповідним
посадовим особам всебічної, необхідної та достатньої інформації
для прийняття ефективного управлінського рішення щодо перебігу
процесів в системі ЛЗ, впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, зворотних зв’язків системи ЛІС здійснюють інформаційно-аналітичну
підтримку ОПР з прийняття рішень у галузі логістики. Актуальним
буде автоматизація процесів введення, накопичення та обробки логістичних даних, забезпечення ними посадових осіб, надання систематичного та оперативного інформування про стан ЛЗ, можливість
прогнозування стану ЛЗ і видачі рекомендацій ОПР щодо впливу на
перебіг процесів ЛЗ.
Підсистема знань є інтелектуальною частиною структури в СППР,
яка зменшує розрив між моделлю та реальністю, що залишає багато
невирішених складних та неструктурованих проблем. Для зберігання
та представлення інформації у багатовимірній структурі, що спрощує
процеси сприйняття і аналізу даних і знань, є засоби OLAP-систем.
Практичний інтерес являють також ROLAP-системи (Relational
OLAP), тобто системи операційної аналітичної обробки реляційних
баз даних, які перетворюють інформацію в багатомірну модель через
проміжний шар метаданих.
До логістично-інформаційної моделі постійно потрібно вносити
певні корективи відповідно до функціональних та просторових характеристик системи логістики ЗС України. Обираючи та розробляючи ЛІМ, необхідно застосовувати два основних підходи:
впроваджувати інтегровану СППР на рівні всіх ЗС України, частково включаючи сферу логістики;
впроваджувати визначені (конкретні) та незалежних СППР лише
в галузі логістики.
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Застосування СППР у ЛЗ Збройних Сил України надають підтримку тим, хто приймає рішення під час процесі прийняття стратегічних та/або оперативних рішень.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проаналізовано наукові досягнення у галузі логістики, стан та сучасні погляди на питання ЛЗ збройних сил в Україні та країн-членів
НАТО. Визначено сучасний стан питання, сформульовано та обґрунтовано доцільність та перспективність подальших досліджень за зазначеними напрямами.
Показано доцільність використання алгебри предикатів та предикатних операцій для моделювання логістичних процесів у СППР для
управління ЛЗ.
Обґрунтовано розроблення логістично-інформаційної моделі
СППР на основі функціонально-структурного підходу та методу компараторної ідентифікації, що дозволить перейти до єдиної математичної моделі ефективного інформаційного забезпечення ОПР.
Запропоновано застосування багатовимірної моделі зберігання та
представлення інформації під час роботи з логістично-інформаційних
систем, що дозволить забезпечити визначення всіх ієрархічних складових кожної з підсистем єдиної системи логістики ЗС України. Багатовимірне відображення інформації вказує наявність фактору впливу
на процеси ЛЗ та характеризує його інтенсивність. Відповідно у результаті роботи таких ЛІМ формується раціональний, обґрунтовано
визначений вектор логістичного стану до конкретного об’єкту, процесів ЛЗ чи ситуації, що склалась, і надається інформація ОПР. При
цьому, відображається вплив і результативність усіх факторів зовнішньої і внутрішньої дії на кожний окремий елемент об’єкта спостереження, що сприяє отриманню оперативної та достовірної інформації
про стан об’єкта дослідження.
Враховуючи розвиток теорії інформаційних технологій та практики прийняття управлінських рішень щодо урегулювання відносин
між різноплановими процесами ЛЗ, представлення даних на основі
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ЛІС стає перспективним підходом щодо оптимізації управлінського
рішення. Розробка нових інструментів та технологій дозволяє СППР
мати нові можливості як на макро-, так і на мікрорівнях. Методи
штучного інтелекту, сховища даних/багатовимірні бази даних, видобуток даних, аналітична обробка (OLAP), системи планування корпоративних ресурсів, інтелектуальні агенти, технології, інтернет та
хмарні середовища – це лише технологічні інструменти для підтримки
діяльності прийняття рішень логістичних процесах.
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Martynіuk I., Stadnichuk О., Petrukhin S. Algebra of Predicates as the
Basis of Logistics and Information Models in the Decision Support
System of Logistics Support
The article considers the process management, which is a component of
the logistics of the Armed Forces of Ukraine. As a rule, they are partially
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structured, without clear interaction with other components and require
complex decisions. Accordingly, today the development of mathematical
software (models, methods, algorithms) of decision support systems in
the logistics of the needs of the Armed Forces of Ukraine, taking into
account the relevant tasks and features of operations, is in demand, and
their implementation – an urgent task. The materials of the article provide for the possibility of improving the logistics system of the Armed
Forces of Ukraine through the development and implementation of logistics and information models of the decision support system based on
the algebra of predicates. Scientific achievements in the field of logistics,
the state and current views on the issues of logistics of the armed forces
in Ukraine and NATO member countries are analyzed. It is proposed to
use a functional-structural approach and a method of comparative identification to develop a logistics and information model of decision support system, which will allow to move to a single mathematical model of
effective information support for the decision maker. It is recommended
to use a multidimensional model of storage and presentation of information when working with logistics information systems, which will ensure
the definition of all hierarchical components of each of the subsystems
of a single logistics system of the Armed Forces of Ukraine. As a result
of such models, a rational, well-defined vector of the logistical state to
a specific object, logistical support processes or the situation is formed,
taking into account all the influences of external and internal factors on
each individual element of the object of observation. make decisions. The
implementation of information and analytical support to decision makers in the field of logistics should be provided by providing such persons
with comprehensive, necessary and sufficient information to make an effective management decision on the processes in the logistics system, the
impact of internal and external factors, feedback system logistics -information models. Data presentation on the basis of logistics and information systems is becoming a promising approach to optimize the management decision to regulate the relationship between the various processes
of logistics.
Key words: logistics and information models; decision support system;
predicate algebra; decision makers; logistics; Armed Forces of Ukraine.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ВІЙСЬКОВИХ
МАШИН ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНИХ ПОЛІВ
Підвищення ресурсу технічних систем, у тому числі і військових
машин в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це пов’язано
з наявністю у складі ЗС України досить великої частки техніки, що
вичерпала свій ресурс та, необхідністю підвищення ресурсу для
перспективних зразків машин і тих, що нещодавно поставлені у
війська.
З метою вирішення цих проблем визначені фактори, які суттєво
впливають на функціонування систем живлення та змащування
двигунів і взагалі на технічний стан військових машин та технічних систем. На основі визначених факторів запропоновані підходи
щодо підвищення ресурсу військових машин за допомогою магнітних полів.
На погляд авторів, найбільш доцільно застосовувати магнітні поля
в системах змащування транспортних засобів військового призначення у відстійниках під час очищення змащувальних, охолоджувальних і робочих рідин (масла в гідроприводах). Це пояснюється порівняно невеликою кількістю рідин у відповідних системах
військових транспортних машин та відповідно малими робочими
об’ємами апаратів очищення (фільтри, циклони, відстійники), у
яких є можливість вмонтувати джерело магнітного поля.
Використовуючи останні здобутки у галузі досліджень процесів
кінетики коагуляції феромагнітних частинок в магнітному полі,
встановлені основні закономірності впливу магнітного поля на змащувальні та робочі матеріали запропоновано порядок розрахунку
обґрунтування основних параметрів до проектування електромагнітних фільтрів у системах живлення та змащування двигунів військових машин.
Запропоновані моделі можуть бути використані для розробки технологій і технологічного обладнання очищення газів і рідини, що
містять феромагнітні компоненти.
У матеріалах статті встановлені основні закономірності впливу
магнітного поля на змащувальні та робочі матеріали та визначені
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основні підходи (порядок розрахунку) для обґрунтування основних
параметрів до проектування електромагнітних фільтрів в системах
живлення та змащування двигунів транспортних засобів військового призначення. Це дозволить в подальшому за рахунок очищення
робочої рідини в системах гідроприводу машин, мастила в системах змащування двигунів, повітря в системах живлення повітрям
від феромагнітних частинок та забруднень, що значно зменшить
знос поверхонь в трибосистемах транспортних засобів військового
призначення і підвищить загальний ресурс приведених технічних
засобів.
Ключові слова: військові машини; технічний стан; трибосистема;
магнітне поле.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Пошук нових ідей
щодо підвищення ресурсу технічних систем, у тому числі і військових машин є досить актуальним. Це пов’язано з наявністю у складі
ЗС України досить великої частки техніки, що вичерпала свій ресурс
та необхідністю підвищення ресурсу для перспективних зразків військових і тих, що нещодавно поставлені у війська.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проведені раніше дослідження щодо забезпечення належного технічного стану технічних систем [2], [3] виявили, що у 80–90 % випадків
основною причиною виходу з ладу в процесі експлуатації технічних
систем є зношування поверхні тертя в їх трибосистемах (складна
термодинамічна система, що утворюється під час взаємодії поверхонь тертя). У процесі експлуатації паливо, повітря у відповідних
системах живлення машин, в’язки рідинні змащувальні матеріали в
системах змащування двигунів змінюють свою структуру. Вони поповнюються як продуктами зносу, так і різного роду забрудненнями,
що не завжди сприяє ефективному розділенню поверхнею тертя абсорбційною плівкою [4].
У роботах [5], [6] розглядаються варіанти очищення таких матеріалів шляхом використання магнітних полів, що дозволить проекту242
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вати електромагнітні фільтри, за допомогою яких строк служби вузлів
систем живлення та змащування, а також рідинних змащувальних
матеріалів збільшується, а відповідно, підвищується ресурс технічних
систем. Тому виникає проблема, яка полягає в розробці підходів щодо
використання сучасних наукових добутків у цій галузі для підвищення ресурсу військових машин, як найбільш завантажених за показниками інтенсивності використання в умовах ведення бойових дій.
Так, метою цієї статті є обґрунтування підходів щодо підвищення
ресурсу військових машин за допомогою магнітних полів.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення поставленої мети пропонується провести аналіз
останніх досліджень процесів кінетики коагуляції феромагнітних частинок в магнітному полі, встановити основні закономірності впливу
магнітного поля на змащувальні матеріали та визначити основні підходи до проектування електромагнітних фільтрів для систем живлення та змащування двигунів транспортних засобів військового призначення.
На сучасному етапі в теоретичному плані коагуляція і вилучення феромагнітних часток з в’язких середовищ в магнітному полі недостатньо вивчені. Однак, враховуючи, що необхідно обґрунтувати
практичну складову, а саме можливість очищення палив і мастил в
системах живлення та змащування машин за допомогою магнітного
поля звернемось до останніх теоретичних напрацювань у цій галузі.
Так, у роботі [4] запропонована формула для визначення граничної концентрації частинок в магнітному полі:
Cк =

3 , 65 ⋅ 1010 ⋅ ( 3 + χ )3 ⋅ V ⋅ g ⋅ ( ρr − ρc )⋅ ρr ⋅ r
,
χ6 ⋅ H 3

(1)

де r – радіус часток, м; ρc – щільність середовища, кг/м3 ; g – прискорення сили
тяжіння, м/с2; V – об’єм частки, м3; H – напруженість магнітного поля, А/м;
r – радіус частки, м; ρr – щільність частки, кг/м3; χ – магнітна сприйнятливість
(безрозмірна величина, що характеризується співвідношенням V / H ).
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Хоча приведена формула (1) не враховує в’язкості середовища
початкової концентрації частинок, однак дозволяє визначити їх граничну концентрацію в магнітному полі, що в подальшому дасть змогу
проводити розрахунки щодо обґрунтування вибору електромагнітних пристроїв для очищення повітря, гідравлічних рідин та мастил
від феромагнітних сумішей.
Електромагнітні пристрої [6] для очищення мастил від феромагнітних сумішей поділяються на такі групи: коагулятори; відстійники;
фільтри; фільтри-сепаратори та сепаратори.
Під час попадання частинок в робочий об’єм електромагнітного
пристрою в магнітному полі вони укріплюються, утворюючи флокули голчатої структури, які переміщуються у напрямку до точок поля з
найбільшою напруженістю.
Вивід частинок з дисперсійного середовища (мастила в системі
змащування) включає в себе три види руху: орієнтація (розворот) по
силових лініям поля (елементи обертального руху); утворення флокул; осідання флокул і одиночних частинок.
Величина сили, що діє на частинки чи флокули, визначається за
виразом [7]
Fм = µ 0 ⋅ χ ⋅ V ⋅ H

dH
,
dl

(2)

де μ0 – магнітна проникливість середовища (у даному випадку вакуум) та

µ 0 = const = 4 ⋅ π−7 ; d – діаметр часток, м; H і

dH
напруженість поля (А/м) і
dl

швидкість її зміни (А/м2) в напрямку руху часток відповідно.

Крім того, частинки (флокули) взаємодіють між собою з силою,
що визначається законом Кулона для “магнітних мас” [4]
Fk =

4 ⋅ π ⋅ M1 ⋅ M2
µ 0 ⋅ µ c ⋅ Rk2

,

(3)

де M1 , M2 – “магнітні маси” часток, м2 ·кг/с·А; ј A – магнітна проникливість середовища, в якому знаходяться частки; Rk – відстань між частками, м.
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Вирази (2) і (3) показують, що не залежно від призначення та виду
пристрою (коагулятори, відстійники, фільтри та т.ін.), в них розвиваються нерозривні між собою процеси взаємодії частинок з магнітним
полем – утворення (коагуляція) флокул та їх вилучення. Крім того, з
виразів (1)–(3) виходить, що ці процеси залежать від багатьох факторів: відстані між частками Rk , їх розмірів d , щільності ρr , напруженості магнітного поля H , швидкості його зміни

dH
, щільності середdl

овища ρc тощо.
Тому швидкість частинок є складною функцією зазначених параметрів [7], [8]


dH
U = f t , Rk , d ,ρr ,ρc , rc , H ,
, χ... .


dl

(4)

У випадку відсутності магнітного поля ( H = 0 ) динаміка частинок описується загальновідомим рівнянням гравітаційного чи інерційного осадження.
Визначальними параметрами намагнічувальних пристроїв (соленоїди, електромагніти, постійні магніти і т. ін.), за допомогою яких
здійснюється коагуляція і вилучення частинок, є напруженість магнітного поля H та магнітна сприйнятливість частинок Зпри інших
рівних умовах. Ці взаємопов’язані параметри відіграють основну роль
у визначенні ефективності застосування електромагнітних приладів.
Для їх проектування необхідно знати умови взаємодії частинок з магнітним полем.
У роботі [9] для отримання основних динамічних характеристик
частинок,
а
саме
швидкості
коагуляції
частинок



dH
U k = f t , Rk , d ,ρr ,ρc , rc , H ,
, χ... і відстані, з якої вони взаємодіють


dl

Rk = f ( t ,U k ) запропонована така модель процесу коагуляції близьких

за розміром 2-х частинок у в’язкому середовищі з початковими умоваt( 0 ) = 0 ; U k1( 0 ) = U 10 ; U k 2 ( 0 ) = U 20 ; Y1( 0 ) = Y10 ; Y2 ( 0 ) = Y20 :
ми
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dU k 1
dY1
χ2 ⋅ H 2
= −A1 ⋅U k 1 − D1 ⋅ T
;
= Uk1 ;
2
dt
dt
(Y1 + Y2 )
dU k 2
dY2
χ2 ⋅ H 2
= −A2 ⋅U k 2 − D2 ⋅ T
;
= Uk 2 ,
dt
dt
(Y1 + Y2 )2

(5)

при t = 0 : t( 0 ) = 0 ; U k1( 0 ) = U 10 = 0 ; U k 2 ( 0 ) = U 20 = 0 ; Y1( 0 ) = Y10 =

d21
,
2
18 ⋅ η
2 ⋅ π2 ⋅ µ 0 ⋅ d22
18 ⋅ η
2 ⋅ π2 ⋅ µ 0 ⋅ d12
A1 = 2 c ; D1 =
; A2 = 2 c ; D2 =
,
3 ⋅ d1 ⋅ ρr
3 ⋅ d2 ⋅ ρr
d1 ⋅ ρr
d2 ⋅ ρr

d1
;
2

Y2 ( 0 ) = Y20 =

(6)

де U k 1 ,U k 2 – швидкості 1-ї і 2-ї частинок; Y1 ,Y2 – шлях, пройдений 1-ю і 2-ю
частинкою; Rk = (Y1 + Y2 ) – відстань між частинками, м; A1 , A2 , D1 , D2 – коефіцієнти, що характеризують параметри середовища (мастило, повітря) і не змінюються в зоні дії магнітного поля.

Аналогічно математичній моделі коагуляції частинок (5), (6) запишемо систему рівнянь осадження мілких частинок на більш крупні
– “центри” коагуляції з початковими умовами при t = 0 : t( 0 ) = 0 ;
U ( 0 ) = U 0 ; R( 0 ) = R0 :
3
3
3 ⋅ µ 0 ⋅ χ ⋅ H 02 ⋅ cos θ 
dU
1 ( µ − 1) dF   µ − 1 dF  ;
1 + ⋅
= − A ⋅U +
⋅ 3 ⋅ 
⋅ 4
dt
4 ⋅ ρr

4 ( µ + 2 ) R   µ + 2 R  (7)

dR
= −U .
dt

Система рівнянь (7) дозволяє визначати динамічні характеристики коагуляції на “центрах” – швидкість і відстань, з якої вони взаємодіють. При визначених концентраціях частинок і “центрів” коагуляції
не важко визначити приріст маси останніх.
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У роботі [10] розроблені моделі коагуляції і вилучення частинок
у плоско-паралельному потоці, криволінійному потоці, тобто для різних варіантів середовища і рідини.
Запропоновані моделі можуть бути використані для розробки
технологій і технологічного обладнання очищування газів і рідини,
що містять феромагнітні компоненти таким чином.
Пропонується взяти загальновідомі характеристики очисних
пристроїв, а саме ступінь очищення рідини (повітря), гідравлічний
опір, пропускна здатність (подача), а також техніко-економічні показники – витрата енергії та матеріалів, вартість установки та очищення.
Приведені характеристики притаманні і електромагнітним пристроям очищення дисперсійних середовищ. Кожна із цих характеристик включає цілу гамму параметрів більш низького рівня, до конструктивних розмірів, що більш повно характеризує даний пристрій.
З огляду на це, на наш погляд, найбільш доцільно застосовувати
магнітні поля в системах змащування транспортних засобів військового призначення у відстійниках під час очищення змащувальних,
охолоджувальних і робочих рідин (масла в гідроприводах). Це пояснюється порівняно невеликою кількістю рідин у відповідних системах військових транспортних машин та відповідно малими робочими об’ємами апаратів очищування (фільтри, циклони, відстійники), у
яких є можливість вмонтувати джерело магнітного поля.
Для приклад наведемо порядок розрахунку запропонованого
електромагнітного відстійника.
Попередньо розглянемо осадження частинок у відстійнику, коли
рідина не оброблюється магнітним полем. Швидкість убування частинок з об’єму описується рівнянням
−

dn 1
= ⋅ n ⋅U 0 ,
dt h

(8)

де h – висота камери відстійника, м.

Швидкість осадження частинок U 0 визначається з урахуванням
сил тяжіння і опору середовища (формула Стокса):
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U0 =

V ⋅ g( ρr − ρc )
.
3 ⋅ π ⋅ d ⋅ ηc

(9)

Проінтегруючи формули (8) і (9), отримаємо, що кількість часток
визначається за виразом
 t ⋅ V ⋅ g( ρ − ρ ) 
r
c 
П = П 0 ⋅ exp − 0

.
d
⋅
⋅
⋅
3
π
η
c



(10)

де П 0 – початкова кількість часток; t0 – час знаходження рідини у
відстійнику.
Ступінь освітлення рідини Е0 дорівнює
Е0 =

 t ⋅ V ⋅ g( ρ − ρ ) 
П0 − П
r
c 
(11), або E0 = 1 − exp − 0
.
3 ⋅ π ⋅ d ⋅ ηc
П0



(12)

Також приведені залежності справедливі і під час обробки мастила та рідини магнітним полем, при цьому замість U 0 необхідно поставити значення швидкості утворення (осадження) флокул U D .
Швидкість флокул після зняття поля визначається за формулою
UD =

VD ⋅ g( ρr − ρc )
3 ⋅ π ⋅ d ⋅ ηc

.

(13)

ступінь освітлення рідини після її оброки магнітним полем визначається:
 t
d 2 ⋅ g 
E = 1 − exp − 0 ⋅ П ф ⋅ ( ρr − ρc )
.
 П
18 ⋅ ηc 


(14)

Слід зазначити, що в рідині (мастилі) знаходиться визначена кількість немагнітних частинок Ck . Позначивши кількість магнітних частинок C м , загальний ступінь освітлення рідини (мастила) після її обробки магнітним полем визначається:
E0 H =
248

C H + C1 м
C − C1 м
⋅ E0 − м
⋅ E1H .
C0
C0
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За ступінь коагуляції частинок в магнітному полі приймаємо відношення
η: =

C м − C1 м
.
Cм

(16)

Тоді вираз (15) набуде вигляду
E0 H =

CH + C м ⋅ ( 1 − η: )
C ⋅η
⋅ E0 + м к ⋅ EH .
C0
C0

(17)

Підставляючи в (15) значення E0 і EH з (12) і (14), з урахуванням
(4), (10), (11), (13), (15) – (17), отримаємо систему рівнянь:

 t
C + C м ( 1 − η: ) 
d 2 ⋅ g  
⋅
1 − exp − 0 ⋅ ( ρr − ρc )⋅
+

18 ⋅ ηc  
C0
 h

;
2

 t
 
C м ⋅ η: 
d
⋅
g
 
+
⋅
1 − exp − 0 ⋅ П ф ⋅ ( ρr − ρc )⋅

18
η
C0 
h
⋅
c


 

E0 =

Пф = 3

Cм
;
C мк

π
1
C мк = ⋅ ρr ⋅
3 ;
6
 U ⋅ d ⋅ ρ 
r
1 − мк


9 ⋅ η 
c

2

 9 ⋅ ηA
2 ⋅ π ⋅ µ 0 ⋅ χT2 ⋅ H 2 9 ⋅ ηc
 +
−
U км = 
;
3 ⋅ ρr
d ⋅ ρr
 d ⋅ ρr 

tk =


9 ⋅ ηc
9 ⋅ ηc
d 2 ⋅ ρr
π ρr 
⋅ ln 1 +
−
⋅
⋅
,
 U км ⋅ d ⋅ ρr U км ⋅ d ⋅ ρr 6 C м 
18 ⋅ ηc

де ηк – ступень коагуляції, параметр, що визначається експериментально.

У подальшому за відомою напруженістю магнітного поля H к , довжині котушки  : і визначеного ступеня очищення рідини (мастила)
у відстійнику E0 H визначаємо необхідну кількість витків котушки
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відстійника IW = H k ⋅  2: + 4dk2 , де I – струм по котушці, А; W –
кількість витків котушки; dk – середній діаметр коагулятора, м.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті за допомогою останніх досліджень процесів кінетики
коагуляції феромагнітних частинок в магнітному полі встановлені
основні закономірності впливу магнітного поля на змащувальні та
робочі матеріали та визначені основні підходи (порядок розрахунку)
для обґрунтування параметрів до проектування електромагнітних
фільтрів у системах живлення та змащування двигунів транспортних засобів військового призначення. Це дозволить надалі за рахунок очищення робочої рідини в системах гідроприводу машин, мастила в системах змащування двигунів, повітря в системах живлення повітрям від феромагнітних частинок та забруднень, що значно
зменшить знос поверхонь в трибосистемах транспортних засобів
військового призначення і підвищить загальний ресурс приведених
технічних засобів.
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Sivak V. A., Vorobiov O. M., Viasov I. A., Vorobyova V. O. Justification of approaches to increase the resource of military machines
using magnetic fields
Increasing the life of technical systems, including military vehicles in
modern conditions is becoming increasingly important. This is due to
the presence in the Armed Forces of Ukraine of a fairly large share of
equipment that has exhausted its resources and the need to increase the
resource for promising models of vehicles and those that have recently
been deployed to the army.
In order to solve these problems, the factors that significantly affect the
functioning of power supply and lubrication systems and in general the
technical condition of military vehicles and technical systems are identified. Based on certain factors, approaches to increase the life of military
vehicles using magnetic fields are proposed.
In the opinion of the authors, it is most appropriate to use magnetic fields
in the lubrication systems of military vehicles in settling tanks during the
purification of lubricants, coolants and working fluids (hydraulic oils).
This is due to the relatively small amount of liquids in the respective sys252
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tems of military vehicles and, accordingly, the small working volumes of
cleaning devices (filters, cyclones, settling tanks). In which it is possible
to install a source of magnetic field.
Using the latest achievements in the field of kinetics of coagulation of
ferromagnetic particles in a magnetic field, the basic laws of the influence
of the magnetic field on lubricants and working materials are proposed.
The proposed models can be used to develop technologies and technological equipment for purification of gases and liquids containing ferromagnetic components.
The materials of the article establish the basic laws of the magnetic field
on lubricants and working materials and identify the main approaches
(calculation procedure) to justify the basic parameters for the design
of electromagnetic filters in power supply and lubrication systems of
military vehicles. This will allow further cleaning of the working fluid
in hydraulic systems, lubrication in engine lubrication systems, air in air
supply systems from ferromagnetic particles and pollution, which will
significantly reduce surface wear in the tribosystems of military vehicles
and increase the total life of these equipment.
Key words: military vehicles; technical condition; tribosystem; magnetic
field.
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ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЗБРОЇ
І КРИТЕРІЇВ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Завдання підвищення рівня захисту технічних засобів логістичного забезпечення в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це
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пов’язано з тим, що в останні роки, на основі зростання темпів науково-технічного прогресу, рівня економічної бази багатьох країн,
упровадження нових технологій розширились межі розробки, виготовлення і застосування нових видів сучасної зброї. Насамперед,
це зброя, що заснована на використанні альтернативних джерел
енергії і на нетрадиційних фізичних принципах, до яких належить
зброя електромагнітного імпульсу. Тому значно збільшується імовірність застосування противником саме цього виду зброї, через те,
що об’єкти і технічні засоби логістичного забезпечення є першочерговими цілями для ураження з боку противника.
З метою вирішення цих проблем пропонується порівняти енергетичні характеристики сучасних видів зброї електромагнітного імпульсу та відповідні показники електромагнітної стійкості зразків
технічних засобів логістичного забезпечення Збройних Сил України з метою визначення фізичних механізмів впливу потужного
електромагнітного впливу ультракороткої тривалості на елементну
базу радіоелектронної апаратури.
Порівнявши приведені дані першого та другого показників, можна
зробити висновок, що критерії стійкості агрегатів електрообладнання
та радіоелектронної апаратури, що входять до складу технічних
засобів логістики Збройних Сил України, значно поступаються
енергетичним показникам сучасної електромагнітної зброї. Крім
того, ми бачимо тенденцію до збільшення долі електричної і
радіоелектронної апаратури в існуючих і перспективних технічних
засобах логістичного забезпечення, що також поглиблює цю
невідповідність.
Взаємодія електромагнітного впливу з мікроструктурами
радіоелектронної апаратури має складний характер, пов’язаний з
різноманіттям фізичних процесів, що лежать в його основі. Високий
ступінь інтеграції сприяє зниженню захищеності радіоелектронної
апаратури.
Механізми взаємодії електромагнітного впливу і надвисокочастотного
імпульсу з радіоелектронної апаратури мають ряд суттєвих
відмінностей. З точки зору структури полів, зазначені відмінності,
передусім, обумовлені спектральними характеристиками.
Дослідження елементної бази щодо дії на неї зовнішнього потужного електромагнітного впливу показали, що найбільш чутливими
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до таких впливів є напівпровідникові прилади (діоди, транзистори,
інтегральні мікросхеми, ін.), світлочутливі прилади та елементи,
термоелементи.
У подальшому стає завдання визначення недоліків існуючого захисту радіоелектронної апаратури технічних засобів логістики з метою
підвищення його ефективності.
Ключові слова: електромагнітний вплив; електромагнітна стійкість; радіоелектронна апаратура.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для забезпечення
тривалого ведення операції в сучасних умовах основним джерелом
поповнення матеріальних засобів (МЗ) для ОТУВ, що сформовані
на базі оперативного командування (ОК), будуть комунікації
стратегічного рівня, зокрема об’єднані центри забезпечення (ОЦЗ).
Зрозуміло, що в штатах ОЦЗ знаходиться досить велика
номенклатура МЗч До даної номенклатури МЗ належать і технічні
засоби логістичного забезпечення. До складу цих технічних засобів
входить велика кількість кіл електрообладнання та радіоелектронної
апаратури (РЕА), які досить уразливі до зовнішніх електромагнітних
впливів (ЕМВ).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемам
захисту озброєння і військової техніки (ОВТ) від засобів виявлення
і зброї приділялась та приділяється значна увага, як в нашій країні,
так і в світі [1], [2]. Це пов’язано, насамперед, з тим, що в останні
роки, на основі зростання темпів науково-технічного прогресу, рівня
економічної бази багатьох країн, упровадження нових технологій
розширились межі розробки, виготовлення і застосування нових видів
сучасної зброї. Передусім, це зброя, що заснована на використанні
альтернативних джерел енергії і на нетрадиційних фізичних
принципах [3].
До таких видів зброї належить зброя електромагнітного імпульсу
(ЕМІ), яка миттєво виводить із ладу РЕА і кола електрообладнання
зразків ОВТ, завдяки енергії потужного ЕМВ, що робить неможливим
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підтримання боєздатності ОВТ на визначеному рівні під час виконання
завдань за призначенням в умовах ЕМВ [4], [5].
Тому в сучасних умовах відбиття збройної агресії Збройних
Сил (ЗС) України значно збільшується імовірність застосування
противником саме цього виду зброї через те, що об’єкти і технічні
засоби логістичного забезпечення є першочерговими цілями для
ураження з боку противника.
Зрозуміло, що у разі ефективного застосування цієї зброї
противником за технічними засобами, які знаходяться на ОЦЗ, це
може призвести до повного припинення забезпечення ведення операції
технічними засобами ОТУВ з ОЦЗ, тобто з основного джерел поповнення
МЗ стратегічного рівня і повністю зірве виконання завдань логістичного
забезпечення операції. Тому успішне вирішення проблем створення
захисту технічних засобів логістичного забезпечення на ОЦЗ забезпечить
необхідний рівень боєздатності ЗС України за рівнем укомплектованості
справним ОВТ за рахунок поповнення з ОЦЗ під час ведення бойових дій
і виконання завдань за призначенням в умовах ЕМВ.
З урахуванням цих міркувань, метою даної статті є порівняти
енергетичні характеристики сучасних видів зброї ЕМІ та відповідні
показники електромагнітної стійкості (ЕМС) зразків технічних засобів
логістичного забезпечення ЗС України з метою визначення фізичних
механізмів впливу потужного ЕМІ ультракороткої тривалості (УКТ)
на елементну базу РЕА.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Російські розробники беруть активну участь у створенні
зброї ЕМІ. Так, на виставці ЛІМА-2001 в Малайзії (2001 рік) Росія
продемонструвала зразок бойового ЕМІ – генератора “Ранец-Е”.
Потужність його випромінювання в імпульсі тривалістю 10÷20
нс в сантиметровому діапазоні хвиль перевищує 500 МВт. Такі
параметри, за твердженням Рособоронекспорта, дозволяють
приголомшувати системи наведення й електронне устаткування
високоточних боєприпасів і керованих ракет на відстані до 10 км
в 60˚ секторі [6]. Російськими фахівцями розглянута можливість
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реалізації електромагнітних боєприпасів з різними принципами дії і
досягнутими енергетичними показниками (табл. 1).
Таблиця 1
Досягнуті енергетичні показники електромагнітних боєприпасів
Тип ЕМБП

Трива- Спектральна густина НВч енергії в діапазонах, Дж/Гц
лість
імпульсу,
0,86 ГГц
11,4 ГГц
37 ГГц
75 ГГц 150 ГГц
нс

Циліндричний,
ударно-хвильової
дії

1

11,0 .10-12 3,0 .10-11 0,9 .10-14 1,0 . 10-12 1,2.10-12

Сферичний, ударно-хвильової дії

1

1,0. 10-15 7,0 . 10-11 1,0 . 10-14 6,0 .10-14 2,0 . 10-12

104

1,9 . 10-12 1,4 . 10-11 7,0 . 10-15 1,0 .10-14 2,2 . 10-13

103

9,5 . 10-11 6,0 . 10-11 0,8. 10-14 0,6 .10-14 3,2 . 10-13

103

1,0 . 10-12 0,5 . 10-12 6,3 . 10-15 1,4 . 10-15 1,1 . 10-14

103

0,9. 10-12 1,6 . 10-13 6,6 . 10-15 4,8 . 10-15 1,7 . 10-14

Вибухово-магнітний генератор
Імплозивно-магнітний генератор
Феромагнітний
генератор
П’єзоелектри.ний
генератор

Також найактивніше розробки систем ЕМІ для поразки РЕА
проводяться в США. Початок робіт у військово-повітряних силах США
щодо створення мобільного генератора радіочастотного ЕМІ і вивчення
впливу надвисокочастотного (НВч) випромінювання на РЕА авіаційних
і космічних носіїв датується 1986 роком. У 1987 році на авіабазі
Kirtland (шт. Нью-Мексіко) було введено в дію імітаційне устаткування
“Джіпси” з імпульсною потужністю 1 ГВт у діапазоні частот від 0,8 до
40 ГГц. У 1991 році науково-технічний напрям створення зброї ЕМІ в
США виділився як самостійний і був включений в перелік критичних
військових технологій. У той же час в США почалися роботи (Adelphi
Laboratory Center) зі створення мобільних систем радіочастотної зброї
(1–40 ГГц) з вузькою діаграмою спрямованості, заснованої на синхронізації випромінювання великого числа джерел.
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Тенденції розвитку зброї ЕМІ спрямовані на збільшення
ефективності виводу з ладу РЕА і кіл електрообладнання, не
потребуючи точного знання характеристик систем противника,
здійснення ураження та знищення електронних компонентів та
підсистем противника в умовах, коли вони вимкнені, примушення
його захищати не окремі елементи, а в цілому всю систему. У
подальшому ці тенденції удосконалюватимуться. У перспективі зброя
ЕМІ розглядається, насамперед, як силовий, наступальний засіб інформаційної і радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Найбільш компактними на сьогодні джерелами енергії для
електромагнітних боєприпасів вважаються спіральні вибухомагнітні
генератори (ВМГ), або генератори з вибуховим стискуванням
магнітного поля, що мають найкращі показники питомої щільності
енергії по масі (100 кДж/кг) і об’єму (10 кДж/см3), а також вибухові магнітодинамічні генератори (ВМДГ) [7]. У ВМГ за допомогою
вибухової речовини відбувається перетворення енергії вибуху в
енергію магнітного поля з ефективністю до 10 %, а при оптимальному виборі параметрів ВМГ – навіть до 20 %. Такий тип пристроїв здатний генерувати імпульси енергії в десятки МДж і тривалістю до 100 мкс. Пікова потужність випромінювання може досягати
10 ТВт. Унаслідок цього, виникає проблема створення компактних
антенних систем, погоджених з параметрами ЕМІ, що генеруються.
У вибухомагнітних динамі.них генераторах (ВМДГ) вибухівка
або ракетне паливо застосовуються для утворення плазмового
потоку, швидке переміщення якого в магнітному полі наводить до
виникнення надпотужних струмів із супутнім ЕМВ. Основна перевага
ВМДГ – багаторазовість вживання, оскільки касети з вибухівкою
або ракетним паливом можуть закладатися в генератор багато разів.
Проте його питомі вагогабаритні характеристики в 50 разів нижчі,
ніж у ВМГ, і додатково технологія ВМДГ ще не досить відпрацьована,
аби в найближчій перспективі робити ставку на ці джерела енергії.
Джерело живлення може виступати у вигляді ємнісних чи індуктивних
накопичувачів, акумуляторів, електричних потужних джерел
живлення, вибухових речовин чи органічних палив [6].
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Склад генераторів відеоімпульсів, які використовують традиційну
елементну базу, залежить від вимог, що ставляться до їх вихідних
характеристик. Найбільш компактними джерелами відеоімпульсів
є спіральні ВМГ, що мають найкращі показники питомої густини за
масою (100 кДж/кг) і об’ємом (до 109 Дж/м3) в імпульсі тривалістю десятки – сотні мкс з максимальними рівнями потужності від одиниць
до десятків ТВт [6], [7].
Основою створення джерел радіоімпульсу для зброї ЕМІ можуть
стати також традиційні надпотужні електронні НВч прилади, які
використовують релятивістські електронні пучки (релятивістські
магнетрони, гіротрони, вiркатори тощо), а також ВМГ, магніто-плазмові
компресори, генератори на базі SOS-діодів, іскрові генератори [6], [7].
Найбільш цікавий варіант для розробки Е-бомб та електромагнітних
боєприпасів – віркатор. Це пристрій, здатний створювати одиночний
потужний імпульс ЕМВ, має механічну просту, невелику і міцну
конструкцію і може діяти в порівняно широкій смузі частот НВчдіапазону. Віркатор здатен утворювати радіочастотний імпульс піковою
потужністю до 40 ГВт. Завдяки високій швидкості наростання струму
у віркаторах є можливість генерування дуже коротких імпульсів,
тривалість яких обмежена часом розплавлення анода [8].
Рівень параметрів більшості з таких надпотужних НВч приладів,
який досягнуто за кордоном, відповідно до наявної відкритої
інформації, наведено у таблиці 2 [6].
Типовий рівень потужності випромінювання вказаних джерел
НВч-імпульсу, що знаходяться в межах 1÷10 ГВт, можна вважати
досить близьким до необхідного для створення ефективного
електромагнітного боєприпасу. ВМГ теж має можливість генерувати
імпульси радіочастоти. Але основною особливістю ВМГ є обмежена спектральна смуга випромінювання (до 1 МГц) [6]–[9].Принцип
дії багаторазових мобільних генераторів ЕМІ, що створюються в
Росії, доцільно розглянути на прикладі досить перспективних SOSгенераторів, в основі яких лежить застосування ефекту наносекундного
обриву надгустих струмів у напівпровідниках (SOS-ефект, скорочено
від Semiconductor Opening Switch) [6].
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Таблиця 2
Характеристики надпотужних НВч генераторів
НВч – генератор

Прискорювач
Тип приладу

Віркатор

Релятивістський
магнетрон

триватривапотужчастота
напруга, струм, лість
частота, лість
ність,
повтоМВ
кА імпульГГц
імпульГВт
рення
су, нс
су, нс

1

100

60

0,9

70

60

1,9

35

70

1,5

80

80

10

250

180

1,2

50

65

0,7

20

65

0,5...1 10...20
0,75
10

50
60

ККД,
%

Моно1
імпульс
Моно0,35
8...12
30
0,6
імпульс
Моно1,4
3,9
40
2
імпульс
Моно4,0
6,5
40
3,3
імпульс
Моно8,0 10,6...12 180
1
імпульс
6,9
4,5
20...40
–
10...35
		
3,2
2,8
20
11
–
0,5...0,7 3...5
50
10 Гц
3...15
0,5
1
50
100 Гц
–
1

8...12

-

Найпотужніший з розроблених на сьогодні SOS-діодів при площі
структури 4 см2 має робочу напругу 200 кВ і перериває струм 32 кА,
що відповідає розривній потужності 6 ГВт.
Розроблені генератори дозволяють від 5 до 10 разів збільшувати
номінальну частоту слідування імпульсів і вихідну потужність у
режимі пачки тривалістю від 30 до 60 с [6]–[9].
Якщо ЕМВ проникає в електронну систему через антену, обтічник
або інший відкритий датчик цілі, то цю дорогу називають “парадним
входом”, якщо через тріщини, шви, дроти і тому подібне, це називають
”чорним ходом” [6].
Таким чином, проведений аналіз принципів побудови, функціонування та основних характеристик зразків зброї ЕМІ, радіочастотної
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та оптичної зброї та перспектив їх розвитку дозволяє однозначно зробити такі висновки:
на даний час зроблені значні кроки та відбувається інтенсивний
розвиток в створенні потужних, малогабаритних і ефективних
генераторів, які є основою для створення зброї ЕМІ, радіочастотної
та оптичної зброї, завдяки яким ця зброя за своїми характеристиками
здатна успішно вирішувати завдання бойових дій на різній відстані як
на землі, так і в повітрі;
зброя ЕМІ розглядається, насамперед, як наступальний засіб інформаційної і радіоелектронної боротьби (РЕБ);
основними стратегічними і оперативними завданнями зброї ЕМІ,
радіочастотної та оптичної зброї є:
а) стратегічна заборона агресії противника;
б) дезорганізація систем управління військами і зброєю противника;
в) зниження ефективності наступальних повітряних, сухопутних
і морських дій противника;
г) забезпечення панування в повітрі шляхом поразки засобів протиповітряної оборони (ППО) і РЕБ протиборчої сторони.
Визначивши основні енергетичні показники сучасних і перспективних зразків ЕМЗ та напрями їх подальшого розвитку, порівняємо
показники і критерії ЕМС агрегатів електрообладнання та РЕА, що
входять до складу технічних засобів логістики ЗС України і знаходяться на ОЦЗ.
У таблиці 3 відповідно до роботи [6] в залежності від зворотних
та необоротних видів їх ураження приведені параметри чутливості та
види ушкоджень виробів елементної бази РЕА від дії ЕМІ.
Порівнявши приведені дані першого та другого показників, можна
зробити висновок, що критерії ЕМС агрегатів електрообладнання та
РЕА, що входять до складу ОВТ, а також технічних засобів логістики
ЗС України значно поступаються енергетичним показникам сучасної
ЕМЗ. Крім того, ми бачимо тенденцію до збільшення долі електричної
і РЕА в існуючих і перспективних технічних засобах логістичного
забезпечення, що також поглиблює цю невідповідність.
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Таблиця 3
Параметри чутливості і види ушкоджень виробів елементної бази
радіоелектронної апаратури від дії електромагнітного імпульсу
Енергія, Дж
Клас виробу

Деградація па- Структурраметрів більше ні ушко10 %
дження

Генератори, електродвигуни, потужні силові 104...106
трансформатори

>107

Котушки індуктивності

>1

10-2...10-1

Реле, вимірювальні прилади, електродвигуни малої потужності, малопотужні транс- 10-3...1
форматори

>10

Електровакуумні і газорозрядні прилади

10-2...10

>102

Вакуумні електронні лампи, електронно- 10 ...10
променеві трубки

>102

-3

Резистори:
проводові;
плівкові (металоплівкові);
композиційні

10-4...102
10-4...10-2
10-4...1

>103
>10-1
>10

Конденсатори:
плівкові;
танталові

10-4...10-3
10-6...1

>10-2
>10

Діоди напівпровідникові:
випрямні і стабілізувальні;
10-4...1
сигнальні, перемикаючі, лавинні і тунельні; 10-6...10-2
мікрохвильові
10-8...10-4

>10
>10-1
>10-3

Тиристори

10-5...10-1

>1

Транзистори:
великої та середньої потужності;
малої потужності

10-5...10-2
10-7...10-4

>10-1
>10-3

Інтегральні мікросхеми і логічні елементи 10-8...10-4
ЕОМ

>10-3
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Для визначення напрямів підвищення ефективності захисту необхідно
проаналізувати механізми впливу потужного ЕМІ ультракороткої
тривалості (УКТ) на елементну базу РЕА.
У залежності від типу РЕА вплив НВч енергії може здійснюватися
за такими основними шляхами [10]: смуговий вплив через антеннофідерний тракт (РЕА з приймально-передавальними трактами);
позасмуговий вплив; через конструктивні елементи РЕЗ (панелі,
отвори, неекрановані провідники та ін.).
Відомо, що потужність НВч-випромінювання PB, яка здійснює
вплив на вхідні кола РЕЗ, пов’язана з потоком падаючої потужності
П(r) таким співвідношенням [11]:
PB = П (r ) Sеф ( f )
де П(r)– вектор Умова-Пойтинга; Sеф(f) – ефективна поверхня об’єкта.

Для першого шляху Sеф(f) являє собою ефективну поверхню об’єкта
як приймальної антени. Тому для підвищення ефективності протидії
РЕЗ потужним ЕМВ, при прийомі через антену зазвичай обмежують
робочу смугу частот. У разі впливу коротких і ультракоротких
імпульсів, такий підхід призводить до значного зменшення їх
спектральної щільності потужності.
При впливі ЕМВ на приймально-передавальні тракти
розрізняють два режими: смуговий і позасмуговий [12]. Особливістю
смугового впливу є незначні втрати енергії ЕМВ, при проходженні
через узгоджений приймальний тракт навіть при наявності
смугових фільтрів на вході. Втрати в даному випадку визначаються
співвідношенням між смугою пропускання вхідного кола і шириною
спектра ЕМВ. У більшості випадків ці втрати не перевищують 10–15
дБ [13].
Позасмуговий вплив ЕМВ здійснюється за межами смуги
пропускання приймача. При позасмуговому впливі необхідно
враховувати втрати потужності в тракті, які можуть становити до
40–60 дБ [11].
Рівні впливу потужного ЕМІ на РЕЗ розрізняють на [10]: рівень,
що характеризує нормальну роботу системи; рівень, при якому
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виникають тимчасові порушення штатного режиму; рівень стійких
збоїв; рівень, при якому відбуваються незворотні катастрофічні
деградації.
У деградаційних явищах елементної бази теплові ефекти відіграють визначальну роль за рахунок процесів локального енергопоглинання і тепловідведення. При цьому розрізняють умови стаціонарного і короткочасного енерговиділення. Перше відповідає стаціонарним або довгоімпульсним впливам, а друге – імпульсним впливам
УКТ, коли поглинена енергія випромінювання локалізується і за час
імпульсу не встигає передатися навколишнім елементам структури.
Більш висока щільність енергії в другому випадку сприяє більш ефективному виникненню дефектів в чутливих зонах виділення тепла [12].
Причини явищ, що характеризують надпорогові режими впливу
імпульсного ЕМВ УКТ на РЕЗ та її елементи, можуть бути зведені до
таких основних ефектів [12]: антенний механізм струмів і напруги, що
виникають у зовнішніх і внутрішніх структурах РЕЗ; множинність резонансів, обумовлених складністю РЕЗ та широкосмуговістю випромінювання; великий спектр деструктивних явищ ударного теплового
типу у сферах енерговиділення; множинність одночасних локалізацій
дефектів, утворених в структурах у процесі одноразового впливу ЕМВ
УКТ; просторове зонування дефектів.
Взаємодія ЕМВ з мікроструктурами РЕА має складний характер,
пов’язаний з різноманіттям фізичних процесів, що лежать в його основі. Високий ступінь інтеграції сприяє зниженню захищеності РЕЗ.
Механізми взаємодії ЕМВ і НВч імпульсу з РЕА мають ряд суттєвих відмінностей. З точки зору структури полів, зазначені відмінності,
зокрема, обумовлені спектральними характеристиками.
За спектральними характеристиками ЕМВ можна розділити на
два види: низькочастотне, що створює ЕМІ випромінювання на частотах нижче 1 МГц, і високочастотне (спектр може займати будь-яке
місце в межах всього радіочастотного діапазону (від одиниць до сотень гігагерц)), що забезпечує випромінювання НВч-діапазону. Обидва види ЕМВ мають відмінності також в способах реалізації і якоюсь
мірою в шляхах впливу на РЕЗ. Так, проникнення низькочастотного
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ЕМВ до елементів РЕЗ обумовлено, в основному, наведеннями на дротову інфраструктуру, що включає телефонні лінії, кабелі зовнішнього
живлення, подачі і знімання інформації. Шляхи ж проникнення ЕМВ
НВч-діапазону більш великі, вони ще включають пряме проникнення
через антенну систему, оскільки НВч-спектр охоплює і робочу частоту апаратури, на яку здійснюється вплив. Проникнення енергії через
конструктивні отвори і стики залежить від їх розмірів і довжини хвилі ЕМІ. Найбільш сильний зв’язок виникає на резонансних частотах,
коли геометричні розміри співрозмірні з довжиною хвилі. На хвилях,
довше резонансної, зв’язок різко зменшується, тому вплив низькочастотного ЕМВ, що залежить від наведень через отвори і стики в корпусі
апаратури, невеликий. На частотах вище резонансної спад зв’язку відбувається повільніше, але через безліч типів коливань в обсязі апаратури виникають гострі резонанси [12].
Якщо потік НВч випромінювання досить інтенсивний, то повітря
в отворах і стиках іонізується і стає добрим провідником, екрануючим
апаратуру від проникнення енергії ЕМВ. Таким чином, збільшення падаючої на об’єкт енергії може привести до парадоксального зменшення енергії, що впливає на РЕА, і, як наслідок, до зниження ефективності впливу ЕМВ.
Низькочастотний характер ЕМВ створює серйозні проблеми для
його спрямованої каналізації в просторі, тоді як для НВч-імпульсів
така каналізація реалізується як звичайними антенними системами,
так і застосуванням радіопрозорих лінз. Крім того, внаслідок відносно низькочастотного характеру ЕМВ, його вплив на РЕЗ пов’язано,
головним чином, з проникненням полів через технологічні отвори і
щілини в корпусах, а також наведеннями, що виникають на корпусах,
проводах і роз’ємах.
Дослідження елементної бази щодо дії на неї зовнішнього потужного ЕМВ [11], [13] показали, що найбільш чутливими до таких
впливів є напівпровідникові прилади (діоди, транзистори, інтегральні
мікросхеми, ін.), світлочутливі прилади та елементи, термоелементи.
Істотний вплив на працездатність елементів РЕЗ можуть надавати
наведення НВч-імпульсу на кабельні лінії, антенно-фідерні пристрої
266

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІЧНI НАУКИ

та міжблочні з’єднання. Крім того, наведені напруги можуть змінити
режими роботи вузлів, що призведе до тимчасової або катастрофічної
відмови в цілому.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вплив потужного ЕМВ УКТ, завдяки високій проникаючій
здатності і граничним рівням збоїв і відмов, виявляється найбільш
небезпечним фактором по відношенню до різних видів електронних
пристроїв, а також їх компонентів, насамперед, напівпровідникових
приладів і елементів мікроелектроніки.
У подальшому стає завдання визначення недоліків існуючого
захисту РЕА технічних засобів логістики з метою підвищення його
ефективності.
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Sivak V. A., Vorobiov O.M., Sereda Y. A. Comparison of Energy Indicators of Influence of modern Electromagnetic Weapons and criteria
of stability of Electrical Equipment and Electronic Equipment of technical means of Logistical Support
The task of increasing the level of protection of technical means of logistics in modern conditions is becoming increasingly important. This is
due to the fact that in recent years, based on the growth of scientific and
technological progress, the level of economic base of many countries, the
introduction of new technologies, the boundaries of development, manufacture and use of new modern weapons have expanded. First of all, it is
a weapon based on the use of alternative energy sources and on non-traditional physical principles, which include weapons of electromagnetic
pulse. Therefore, the probability of the enemy using this type of weapon
increases significantly, precisely because the objects and technical means
of logistics are the primary targets for defeat by the enemy.
In order to solve these problems, it is proposed to compare the energy
characteristics of modern types of electromagnetic pulse weapons and
the corresponding indicators of electromagnetic stability of samples of
technical means of logistics of the Armed Forces of Ukraine to determine
the physical mechanisms of powerful short-term electromagnetic effects
on electronic equipment.
Comparing the data of the first and second indicators, we can conclude
that the stability criteria of electrical equipment and electronic equipment, which are part of the technical means of logistics of the Armed
Forces of Ukraine are significantly inferior to the energy performance
of modern electromagnetic weapons. In addition, we see a tendency
to increase the share of electrical and electronic equipment in existing
and promising technical means of logistics, which also deepens this
discrepancy.
The interaction of electromagnetic influence with the microstructures of
electronic equipment is complex, associated with the variety of physical
processes underlying it. A high degree of integration helps to reduce the
security of electronic equipment.
The mechanisms of interaction between electromagnetic influence and
ultrahigh-frequency pulse from electronic equipment have a number of
significant differences. In terms of field structure, these differences are
primarily due to spectral characteristics.
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Studies of the element base on the action of external powerful electromagnetic influences have shown that the most sensitive to such influences are semiconductor devices (diodes, transistors, integrated circuits,
etc.), light-sensitive devices and elements, thermocouples.
In the future it becomes a task to determine the shortcomings of the existing protection of electronic equipment of technical means of logistics in
order to increase its efficiency.
Key words: electromagnetic influence; electromagnetic stability; electronic equipment.
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АНАЛІЗ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ,
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ЖИВУЧОСТІ
СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ,
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ
Завдання підвищення рівня живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій в сучасних умовах стає
все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що успіх бойових дій досягається головним чином шляхом ураження військових об’єктів,
до яких належать: особовий склад, пункти управління, бойова і
транспортна техніка, запаси матеріальних засобів та інші об’єкти
логістики. Крім того, наявністю у складі ЗС України досить великої кількості об’єктів логістичного забезпечення, рівень живучості
яких не відповідає рівню розвитку і можливостям сучасних засобів
ураження противника.
З метою вирішення цих проблем визначені чинники, які суттєво
впливають на рівень живучості та ефективне функціонування системи логістичного забезпечення. Проведений аналіз чинників, що
пов’язані з вірогідністю ураження об’єктів логістики та чинників, що
безпосередньо впливають на рівень живучості логістичного об’єкту.
Проаналізовано математичні складові цих чинників для того, щоб
визначити шляхи їх нейтралізації та послаблення негативного впливу. Визначено, що суттєвий вплив на нейтралізацію приведених чинників та підвищення живучості об’єктів логістики мають заходи зі
створення хибних об’єктів. Обґрунтовано суб’єктивні показники, які
необхідно змінювати для підвищення рівня живучості.
Пропонується підвищити живучість за рахунок розосередження та
взаємовіддаленням об’єктів логістичного забезпечення, що виключає можливість поразки одним боєприпасом більше одного об’єкту
чи його елементу. Приведено необхідні математичні рівняння.
Визначена невідповідність між рівнем розвитку сучасних засобів
ураження і рівнем живучості об’єктів логістичного забезпечення.
У той же час на практиці створюється тенденція щодо підвищення
ролі важливості об’єктів логістики в забезпеченні загальної динамі-
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ки функціонування військ (сил), які є першочерговими цілями для
вогневого ураження ракетами та артилерією противника та його
диверсійно розвідувальними групами.
Ці недоліки свідчать про те, що в раніше виконаних дослідженнях
вплив живучості об’єктів логістики на ефективність логістичного
забезпечення не достатньо розглядався в теорії. Тому далі у дослідженнях необхідно проаналізувати існуючі наукові підходи щодо
оцінювання живучості системи логістичного забезпечення в умовах
ведення бойових дій з метою визначення шляхів їх удосконалення.
Ключові слова: живучість; операція Об’єднаних сил; система
логістичного забезпечення.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ключовою вимогою до системи логістичного забезпечення є можливість виконувати
весь комплекс завдань із логістичного забезпечення угруповань військ
(сил) у мирний та воєнний час і здійснювати швидку перебудову (адаптацію) відповідно до змін обстановки [1], [2].
Однією зі складових стійкого і надійного функціонування системи логістичного забезпечення в умовах бойових дій є живучість. Питання оцінки живучості військових об’єктів посідає важливе місце під
час застосування сил та засобів в бою і операції. Це пояснюється тим,
що успіх бойових дій досягається переважно шляхом ураження військових об’єктів, до яких належать: особовий склад, пункти управління, бойова і транспортна техніка, запаси матеріальних засобів (МЗ) та
інші об’єкти логістики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проведені
раніше дослідження досвіду операції Об’єднаних сил (ООС) (антитерористичної операції (АТО) показали, що в умовах підготовки та
проведення логістичного забезпечення оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) ефективність заходів цього виду забезпечення
буде істотно залежати від живучості. Сьогодні особовий склад, техніка підрозділів та частин логістичного забезпечення мають більш низь274
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кий рівень захищеності, ніж війська, що забезпечуються. Як показав
аналіз живучості елементів сучасної системи логістичного забезпечення, при застосуванні існуючих табельних засобів маскування, імовірність їх виявлення через 10–14 годин складає 0,8–0,9, що забезпечує
їх живучість лише на 50–60 % [3], [4].
Аналіз оперативної побудови ОТУВ, можливого складу оборонного чи наступального угруповання противника та його можливостей
з виділення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), загонів, тактичних повітряних десантів і т. ін. свідчить, що з їх загальної кількості,
яка засилається в тил наших військ, до 25 % будуть діяти на глибину
до 10 км, до 25 % – від 10 до 60 км, решта на глибину до 200 км і більше.
Ймовірність впливу противника на підрозділи та частини логістичного забезпечення в сучасних операціях може скласти 0,7...0,9 [5], [6].
Такий стан призводить до низки причин та недоліків, що впливають на рівень захисту та живучості системи логістичного забезпечення, основними з яких є:
швидкі темпи розвитку та створення сучасних ракетних та артилерійських засобів ураження та підвищення ефективності дій ДРГ;
недостатній рівень показників живучості підрозділів та частин
логістичного забезпечення ЗС України;
відсутність досконало розроблених практичних рекомендацій
щодо визначення й організації заходів захисту підрозділів та частин
логістичного забезпечення ЗС України від сучасних засобів вогневого
ураження;
відсутність частин та підрозділів, які б виконували завдання
щодо всебічного захисту, охорони і оборони об’єктів логістиного забезпечення.
З огляду на це, метою статті буде проведення аналізу чинників,
що впливають на показники живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій за досвідом проведення ООС
(АТО) та локальних війн і збройних конфліктів, передусім аналізу їх
математичних складових, що дасть змогу визначити напрями нейтралізації їх негативного впливу.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо чинники, що пов’язані з вірогідністю ураження
об’єкта логістики. Так, характерною рисою сучасних етапів розвитку
військової науки в цілому та воєнного мистецтва зокрема, є докорінний перегляд багатьох традиційних теоретичних положень, які ґрунтуються на досвіді проведення ООС (АТО), локальних війн та збройних конфліктів минулого. Насамперед це викликано масштабними
змінами форм та способів ведення збройної боротьби, що підкреслює
необхідність надання пріоритетності розгляду питань захищеності
від дальнього вогневого ураження як основного фактора досягнення
успіху в бойових діях.
Для наземного етапу операції на сьогодні найбільш характерним є
значне зростання глибини ешелонування угруповання військ унаслідок збільшення дальності дії засобів ураження сторін. Переважно це
відбувається за рахунок збільшення відстані від лінії зіткнення сторін
до сил і засобів тилу з метою їх збереження від ударів протидійної сторони. Крім того, має місце суттєве збільшення інтенсивності та ефективності ударів обох сторін і підвищення, у зв’язку з цим важливості
організації та здійснення МТЗ.
У той же час, характерними рисами вогневого ураження збройної
боротьби сучасності є:
досягнення переваги над противником, здійснення одночасного
ураження об’єктів противника на всю глибину його оперативної побудови;
глибоке вибіркове ураження критично-важливих об’єктів на всіх
етапах операції;
раптовість у нанесенні ударів та веденні вогню; збільшення масштабів використання та чисельності застосування високоточної зброї (ВТЗ);
скорочення проміжку часу з моменту виявлення об’єкта до моменту ураження.
Одними з першочергових об’єктів ураження є системи МТЗ. Вивчення публікацій [7], [8], присвячених організації МТЗ свідчить, що
система МТЗ в операціях, яка склалась в арміях провідних країн світу,
276

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІЧНI НАУКИ

передбачає повне, своєчасне та безперервне поповнення запасів МЗ.
З цією метою призначаються тилові райони корпусів, дивізій, а також
райони тилу бригад і батальйонів. У дивізії запаси МЗ для ведення бойових дій створюються, виходячи із середньодобової потреби предметів постачання на одного військовослужбовця, і можуть становити
100 кг і більше, з них на боєприпаси може припадати близько 60 %,
ПММ – 30 %, інші предмети постачання – 10 %.
Відповідно до вимог та завдань системи матеріально-технічного
забезпечення (МТЗ) у військах НАТО вже в мирний час у дивізіях,
корпусах створюються відповідні запаси МЗ, які з початком бойових
дій ешелонуються на всю глибину шикування бойового порядку. Для
цього в корпусному тиловому районі на віддаленні до 110 км від лінії
зіткнення з противником силами підрозділів постачання боєприпасами та ПММ розгортаються корпусні склади і пункти постачання, на
віддалені до 40 км – дивізійні, та до 10 км – бригадні пункти постачання з запасами МЗ для забезпечення на корпусних складах – на 5–7 діб,
на дивізійних пунктах постачання – на 3–5 діб, на бригадних пунктах
на 1–2 доби бойових дій [8], [9].
Аналіз досвіду збройних конфліктів останніх десятиріч свідчить,
що запаси, які плануються на наступальну операцію (до 85 %), зосереджені в підрозділах системи МТЗ і лише 15 % – безпосередньо у військових формуваннях, що ведуть бойові дії. Тому є небезпека їх знищення ДРГ противника [9].
Під час бойових дій мають тенденцію до зростання витрати МЗ,
відповідно, це призводить до збільшення їхніх запасів, у тому числі
ракет і боєприпасів, у сучасних арміях. Звідси середньодобові відносні
втрати МЗ з урахуванням втрат на базах і складах теж зростають.
Це зумовлює необхідність пошуку шляхів підвищення стійкості
функціонування та живучості (захищеності) системи логістичного забезпечення, як на військовому так і на оперативному рівнях.
Розглянувши чинники, що пов’язані з вірогідністю ураження
об’єкта, розглянемо чинники, що безпосередньо впливають на рівень
живучості логістичного об’єкта.
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Для всіх видів військових об’єктів живучість також залежить від
імовірності виявлення об’єкта. Час виявлення об’єкта є випадковою
величиною і може бути заданою функцією щільності розподілення
ймовірностей f ( t ) . Після виявлення об’єкту по ньому може бути нанесений удар одразу чи після визначеного часу τ .
Імовірність ураження об’єкта при нанесенні удару також залежить від часу, може бути деякою функцією Pn ( t ) , тобто функцією ураження від часу внаслідок підвищення захисту об’єкта.
Розглянемо для такої розрахункової схеми “виявлення – ураження” вивід формули для оцінки живучості об’єкта.
На основі формули повної імовірності ураження об’єкта за умови
його виявлення за час Dt буде
n

P( A ) = ∑ P( Bi )⋅ P( A / Bi ) ,

(1)

i =1

де

P( Bi ) = f0 ( tin )⋅∆t

–

імовірність

виявлення

об’єкта

за

час

Dt ;

P( A / Bi ) = Pn ( t + τ ) – імовірність ураження об’єкта за час Dt і нанесення
n
i

удару в момент часу tin + τ ; n – кількість часових інтервалів термінів Dt за
період часу ( 0 ,T0 ) [10], [11].

Переходячи у виразі (1) до межі при n → ∞ для випадку нанесення удару відразу після виявлення об’єкта отримуємо
T0

P( A ) = ∫ f0 ( t )⋅ Pn ( t )dt ,
0

(2)

де [ 0 ,T0 ] – інтервал часу, для якого визначається імовірність ураження об’єкта.

Якщо удар наноситься через визначений час τ після виявлення,
то імовірність ураження об’єкта буде визначатись за формулою
T0

P( A , τ ) = ∫ f0 ( t )⋅ Pn ( t + τ )dt ,
0

(3)

де [ 0 ,T0 + τ ] – інтервал часу, для якого визначається імовірність ураження
об’єкта.
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Приймемо, що час виявлення підлягає експоненціальному закону (при пуассонівському розподілі потоку розвідувальних засобів) з
функцією розподілу
F0 ( t ) = 1 − e−λ0 t при

(4)

t³0

і функцією щільності розподілу ймовірностей
f0 ( t ) = λ 0 ⋅ e−λ0 t ,

(5)

де λ 0 – параметр, який характеризує інтенсивність виявлення об’єкта.

Припустимо, що функція Pn ( t ) має вигляд
P( t ) = Pn ⋅ e−λ зt ,

(6)

де Pn – початкова (при t = 0 ) імовірність ураження об’єкту за умови його виявлення.

Параметр λ з можна визначити як параметр, що характеризує ін-

тенсивність підвищення захисту об’єкта за часом. Якщо через Pк позначити імовірність ураження об’єкта до деякого часу t: , то значення
λ з з співвідношення (6) може бути визначено за формулою
λз =

1 Pn
ln .
tк Pк

(7)

Підставивши значення (5) і (6) у формулу (3), отримуємо
T0

P( A ,T0 , τ ) = ∫ λ 0 ⋅ e−λ0 t ⋅ Pn ⋅ e−λ з ( t: +τ )dt =
0

= λ 0 ⋅ Pn ⋅ e

−λ 7 τ

T0

⋅∫ e
0

−( λ 0 +λ з )

λ0
dt =
⋅ Pn ⋅ e−λ з τ ( 1 − e−( λ0 +λ з )T0 )
λ0 + λ з

.

(8)

Живучість об’єкта як імовірність події протилежного ураження
буде визначати за формулою

Q(A, T0 ,τ ) = 1

(9а),

якщо T0 £ τ та:
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Q(A,T0 , τ ) = 1 −

λ0
⋅ Pn ⋅ e−λ з τ ( 1 − e−( λ0 +λ з )T0 ) ,
λ0 + λ 7

(9б)

якщо T0 ³ τ .
Якщо час після виявлення об’єкту до удару рівне нулю τ = 0 то
формули (9а) та (9б) будуть мати вигляд:
Q(A,T0 ) = 1 −

λ0
⋅ ( 1 − e−( λ0 +λ з )T0 ) ,
λ0 + λ з

(10)

Якщо захищеність об’єкту з плином часу не міняється тобто λ з = 0 ,
а Pn ( t ) = Pn = const , то його живучість визначається за формулою:
Q(A) = 1-Pв ( t p )⋅ Pур = 1 − ( 1 − e−λ0 t )⋅ Pур ,

(11)

де λ 0 = λ p ⋅ q ⋅ Pв ; λ p – щільність потоку розвідувальних засобів; q – імовірність
ураження носіїв засобів розвідки; P0 – імовірність виявлення об’єкта при одиничному контакті з розвідувальним засобом; t0 – тривалість розвідки [10], [11].

Важливою характеристикою об’єкта та засобу ураження є такий
чинник, як зона ураження об’єкта. Для ураження об’єкта не завжди
обов’язково, щоб засіб ураження попав безпосередньо в сам об’єкт. У
ряді випадків боєприпаси можуть вивести об’єкт з ладу при вибуху на
деякій відстані від нього. Відстань від об’єкта, в межах якого вибух
боєприпаси виводить об’єкт з ладу, називають радіусом ураження
об’єкту Ryp .
Залежність імовірності ураження об’єкта від відстані до епіцентру вибуху носить назву координатного закону ураження, в якому величина Rур є випадковою величиною. Якщо позначити функцію щільності імовірності цієї величини через fR ( x ) , то в якості розрахункового значення приймається її математичне очікування:
∞

Ryp = ∫ xfR ( x )dx .
0
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В цьому випадку закон ураження застосовується ступнево, тобто в якості розрахункового радіусу ураження приблизно приймається
відстань від епіцентра вибуху на якому імовірність ураження об’єкта
дорівнює 0,5.
Крім вказаних чинників існують і такі, які впливають на живучість об’єкта – закон розсіювання боєприпасів, що характеризує засоби ураження противника по об’єктах, які можуть вестись прицільно
або по площині.
Оцінка живучості об’єктів логістики пов’язана з визначенням
імовірності їх виявлення і влучення боєприпасу в задану область ураження об’єкта. За умови визначеного закону розсіювання боєприпасів
ця задача зводиться до визначення імовірності попадання випадкової
величини в визначений інтервал.
Як відомо імовірність попадання випадкової величини x на інтервал від x1 до x2 визначається за формулою:
P( x1 ≤ x ≤ x2 ) = F ( x1 ) − F ( x2 ) ,

(13)

де F ( x ) – функція розподілу випадкової величини.

У випадку коли випадкова величина x розподілена по нормальному
закону розподілу. То функція розподілу ймовірностей бути мати вигляд
∗

x∗

F ( x ) = ∫ f ( x )dx =
−∞

1

x∗

∫ e

σ x 2 π −∞

−( x−mx )2
2 σ2x

dx ,

(14)

де mx – математичне очікування випадкової величини x ; σ x середнє квадратичне відхилення випадкової величини x ; f ( x ) – щільність розподілу випадкової
величини x [10, 11].

Інтеграл (14) виражається через елементарні функції для його об2 x −t
числення використовується функція Лапласа Φ( x ) =
∫ 5 dt .
2

π

0

На функцію Лапласа (інтеграл імовірності) складені таблиці, що є
в математичних довідниках. Крім того для ЕОМ розроблена стандартна функція для обчислення інтегралу імовірності.
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Використовуючи функцію Лапласа імовірність попадання випадкової величини x на інтервал від x1 до x2 буде мати вигляд:
 x −m
x − mx 
x
P( x1 ≤ x ≤ x2 ) = 0 , 5 ⋅  Φ( 2
) − Φ( 1
).
σx 2
σ x 2 


На практиці замість середнього квадратичного відхилення σ x використовують середнє чи імовірне відхилення E , вилична якого дорівнює E = ρ 2 ⋅ σ x , де ρ = 0 , 477 постійна величина коефіцієнта Лапласа [10, 11].
Під час оцінки живучості різних об’єктів логістичного забезпечення суттєву роль відіграє такий чинник, як система двох випадкових величин ( X ,Y ) , що підлягає двох мірному закону розподілу і визначає координати точок влучання боєприпасів відносно точки прицілювання.
Якщо напрямки однієї з осей координат збігаються з напрямком
стрільби за умови імовірних відхилень Ex , Ey і координатах точок
прицілювання xn , yn , щільність двомірного нормального розподілу
буде [10]:
−ρ
ρ2
f ( x , y) =
e
π ⋅ Ex ⋅ Ey



2  ( x− xn

 Ex2


)2

+

( y− yn )2 

Ey2 


,

Розглядаючи координати точок влучення боєприпасів ( X ,Y ) маємо систему рівнянь двох випадкових величин, імовірність влучення
боєприпаси в задану область ( D) , що представляє собою зону ураження об’єкта, можна визначити за виразом
P [( x , y ) ⊂ D] = ∫∫ f ( x , y )dxdy ,
D

де f ( x , y ) – щільність розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин ( X ,Y ) .
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Розглянувши негативний вплив приведених чинників на об’єкти
логістичного забезпечення та їх математичні складові, визначимо напрями їх нейтралізації і зменшення їх впливу.
Суттєвий вплив на нейтралізацію приведених чинників та підвищення живучості об’єктів логістики мають такі заходи, як створення
хибних об’єктів.
Вплив хибних об’єктів на імовірність виявлення приблизно може
бути оцінено за формулою
Pв ( A ) = Pд ⋅

N д ⋅ Pд
,
N д ⋅ Pд + N x ⋅ Px / д

де Pд – імовірність виявлення дійсних об’єктів логістики; N д – кількість дійсних
об’єктів логістики; Px / д – імовірність виявлення хибних об’єктів логістики прийняття їх за дійсні; N x – кількість хибних об’єктів логістики [11], [12].

Підвищення живучості досягається також розосередженням та
взаємо віддаленням об’єктів логістичного забезпечення, що виключає
можливість поразки одним боєприпасам більш одного об’єкта чи його
елемента. Отже, радіус безпечного віддалення Rб .від доцільно приймати як максимальне значення з можливих радіусів ураження Rур
Rб .від = max( Rур 1 , Rур 2 ,...Rурn ) .

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розглянувши негативний вплив приведених чинників на живучість системи логістичного забезпечення та деякі шляхи їх нейтралізації, слід зазначити, що виникає невідповідність між рівнем розвитку
сучасних засобів ураження і рівнем живучості об’єктів логістичного
забезпечення.
У той же час на практиці утворюється тенденція щодо підвищення ролі важливості об’єктів логістики в забезпеченні загальної динаміки функціонування військ (сил), які є першочерговими цілями для
вогневого ураження ракетами та артилерією противника та його ДРГ.
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Розглянувши чинники, що характеризують уражаючу дію зброї
противника по об’єктах та чинники, які впливають на живучість
об’єкта на основі відповідних законів розсіювання боєприпасів, далі
необхідно проаналізувати існуючі наукові підходи щодо оцінювання
живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій з метою визначення недоліків функціонування сиcтеми логістики та шляхів її удосконалення.
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Sivak V. A., Matsko O. I., Marchenko D. A. Analysis of negative factors
influencing the survivability of the logistics system in the conditions
of ostilities and identify ways to neutralize them
The task of increasing the level of survivability of the logistics system in the
conditions of hostilities in modern conditions is becoming increasingly
important. This is due to the fact that the success of hostilities is achieved
mainly by destroying military facilities, which include: personnel,
control points, military and transport equipment, stockpiles of material
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and other logistics facilities. In addition, the presence of a fairly large
number of logistics facilities in the Armed Forces of Ukraine, the level
of survivability of which does not correspond to the level of development
and capabilities of modern means of defeating the enemy.
In order to solve these problems, the factors that significantly affect
the level of survivability and efficient operation of the logistics system
are identified. The analysis of both the factors related to the probability
of damage to logistics facilities and those that directly affect the level
of survivability of the logistics facility. In addition, the mathematical
components of these factors are analyzed in order to determine ways to
neutralize them and reduce the negative impact. It is determined that such
measures as the creation of faulty objects have a significant impact on the
neutralization of these factors and increase the survivability of logistics
facilities. Substantiated subjective indicators that need to be changed to
increase the level of survivability.
It is proposed to increase the survivability due to the dispersal and mutual
removal of logistics facilities, which eliminates the possibility of damage
to one munition more than one object or its element, and the necessary
mathematical equations are given.
The discrepancy between the level of development of modern means of
destruction and the level of survivability of logistics facilities has been
identified. At the same time, in practice, there is a tendency to increase the
role of logistics facilities in ensuring the overall dynamics of the operation
of troops (forces), which are the primary targets for fire damage by enemy
missiles and artillery and its sabotage reconnaissance groups.
These shortcomings suggest that in previous studies, the impact of the
survivability of logistics facilities on the efficiency of logistics has not
been sufficiently considered in theory. Therefore, in further research it
is necessary to analyze the existing scientific approaches to assessing the
viability of the logistics system in combat conditions in order to identify
ways to improve them.
Key words: survivability; Joint Forces operation; logistics system.
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