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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
Загострення світових і внутрішніх – економічних, соціальних і політичних проблем в Україні вимагає професійного інформаційно-аналітичного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів у цілому та Дер6
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жавної прикордонної служби України зокрема. Найбільш проблематичним
питанням залишається формалізація технологій інформаційно-аналітичного
забезпечення стосовно підтримки прийняття рішення в охороні та захисті
державного кордону на рівні адміністрації та регіональних управлінь Державної прикордонної служби України.
Подано методичні засади інформаційно-аналітичної діяльності у Державній прикордонній службі України. Було визначено, що зміст інформаційно-аналітичного забезпечення полягає в збиранні, передаванні, обробці,
накопиченні, зберіганні, захисті, пошуку, перетворенні і розповсюдженні
інформації для вирішення оперативно-службових та інших завдань, формуванні інформаційних ресурсів Державної прикордонної служби України і
наданні споживачам інформації для виконання ними своїх функціональних
обов’язків, виробленні прогнозів розвитку обстановки на державному кордоні тощо.
Здійснено порівняльний аналіз методів інформаційно-аналітичної діяльності у Державній прикордонній службі України. Можливість застосування того чи іншого методу та позитивний результат залежить від виду, кількості та достовірності вихідних даних.
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення; модель; метод;
методика; адміністрація служби, регіональне управління.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Управління об’єктами будь-якої природи, в тому числі такими складними, як суспільство і держава, не в
останню чергу передбачає роботу з інформацією. Причому управління умовно ділиться на два основних типи – стратегічне і оперативне
(оперативно-тактичне). Кожне з них має свою специфіку в змісті, організації та управлінні, кадровому забезпеченні і методах інтелектуальної діяльності. Загострення світових і внутрішніх – економічних,
соціальних і політичних проблем в Україні вимагає професійного інформаційно-аналітичного забезпечення (далі – ІАЗ) військових формувань та правоохоронних органів (далі – ВФПО) у цілому та Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) зокрема. Найбільш
проблематичним питанням залишається формалізація технологій ІАЗ
стосовно підтримки прийняття рішення в охороні та захисті державного кордону на рівні адміністрації та регіональних управлінь ДПСУ.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблематика інформаційно-аналітичного забезпечення ВФПО розглядається у
працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Одним з питань
є визначення ролі й місця інформаційно-аналітичного забезпечення,
в управлінні ВФПО у цілому та ДПСУ зокрема. Серед вітчизняних
досліджень виокремлюються роботи наукових шкіл: Бандурка О. М.
[1], Бірюкова В. В. [2], Вертузаєва М. С. та ін. [3] – у правоохоронній
діяльності; Городнова В. П. [4], Пермякова О. Е. [5], Субача І. Ю. [6],
Ткаченка В. І., Смірнова Є. Б [7] та ін. у військовій діяльності; Катеринчука І. С. [8], Кириленка В. А. [9] в охороні та захисті державного кордону. Серед іноземних дослідників виділяються роботи Горошка І. В.
[10], Конотопова П. Ю., Курносова Ю. В. [11], Кузнецов І. Н. [12], Трахтенгерца Е. А. [13] та ін.
Усі ці дослідження стосувались інформаційно-аналітичного забезпечення окремих питань оперативно-службової діяльності. У той
же час, особливості інформаційно-аналітичного забезпечення ВФПО
взагалі та ДПСУ зокрема стосовно стратегічних та оперативно-тактичних рішень на вищих рівнях управління (це рівень адміністрації,
регіонального управління) розглянуто не було.
Зазначене зумовлює наявність невідповідності між необхідністю
оперативної й якісної підготовки та здійснення оперативно-службової діяльності та наявними підходами щодо здійснення інформаційно-аналітичної діяльності. Це робить дослідження зазначених питань
актуальним й визначає необхідність вирішення часткового наукового
завдання, що полягає у аналізі підходів до підготовки та здійснення
оперативно-службової діяльності на основі інформаційно-аналітичного забезпечення.
Метою статті є подання результатів аналізу підходів до підготовки та здійснення оперативно-службової діяльності на основі інформаційно-аналітичного забезпечення з підтримки прийняття рішень в
охороні та захисті державного кордону.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методичні засади інформаційно-аналітичної діяльності у
Державній прикордонній службі України. Інформаційно-аналітич8
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на діяльність стала складовою частиною єдиного процесу реалізації
функцій ДПСУ. Це закріплено Законом України «Про Державну прикордонну службу України», у якому до основних функцій ДПСУ віднесені:
організація інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
органів ДПСУ, проведення аналітичних досліджень у сфері охорони
державного кордону і виняткової економічної зони України, підготовка і надання інформаційно-аналітичних матеріалів з цих питань
Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, а також
іншим зацікавленим органам державної влади України;
забезпечення добування і обробки інформації про загрози безпеки Україні у сфері охорони державного кордону і виняткової економічної зони України, надання її Президенту і Уряду України, інформування зацікавлених органів законодавчої і виконавчої влади України.
Під інформаційно-аналітичною діяльністю в ДПСУ розуміється
робота посадовців і органів управління ДПСУ, здійснювана з метою
отримання, обробки і перетворення інформації у форми, необхідні для
обґрунтування і прийняття управлінських рішень у сфері захисту і
охорони ДК [14].
Зміст інформаційно-аналітичного забезпечення полягає в збиранні, передаванні, обробці, накопиченні, зберіганні, захисті, пошуку,
перетворенні і розповсюдженні інформації для вирішення оперативно-службових та інших завдань, формуванні інформаційних ресурсів
ДПСУ і наданні споживачам інформації для виконання ними своїх
функціональних обов’язків, виробленні прогнозів розвитку обстановки на ДК, у підрозділах і навколо них, варіантів ефективних управлінських рішень, визначенні стратегії і тактики діяльності підрозділів,
органів і управлінь ДПСУ, оцінці відповідності їх дій особливостям
обстановки, що складається [14].
Основними вимогами, що висуваються до інформаційно-аналітичного забезпечення, є: наукова основа оцінки досліджуваних подій
і явищ; оперативність отримання, збору і обробки інформації; безперервність отримання, збору інформації; достовірність одержуваної
інформації; системність у висвітленні проблем; конфіденційність про№ 2(80)
2019
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ведення інформаційно-аналітичних процедур; своєчасність інформування керівництва про важливі проблеми; чіткість визначення цілей
та інтересів посадових осіб, яким може бути корисна аналітична інформація [15].
Основними принципами, якими керуються в процесі ведення інформаційно-аналітичної роботи, є такі:
- наявність чітко поставленої мети – дозволяє визначити масштаб, форми і методи аналітичної роботи;
- точне і однозначне визначення понять – задає можливість встановити точний зміст кожного терміна;
- використання різних джерел інформації – дозволяє оцінити
можливості і межі використання кожного джерела, ступінь довіри їм
і ряд інших [15]. Основними складовими інформаційно-аналітичного
забезпечення є сили, засоби, методи і дії (табл. 1).
Таблиця 1
Складові інформаційно-аналітичного забезпечення ДПСУ
Сили

Засоби

Методи

Дії

1. Управління, органи та підрозділи
ДПСУ.
2. Інформаційноаналітичні
підрозділи
ДПСУ(управління
(відділи, відділення
тощо).
3. Інформаційно-аналітичні
підрозділи інших
суб’єктів інтегрованого управління
кордонами

1. Засоби масової
інформації.
2. Інтернет.
3. Інтранет.
3. Внутрішні та зовнішні Бази і банки
даних.
4. Внутрішня звітна та облікова документація.

1. Кількісні.
2. Якісні.
3. Змішані.

1.
Активні:
участь у нарадах, семінарах,
конференціях,
бесіда, опитування, спостереження тощо.
2. Пасивні: аналіз інформації
зі ЗМІ, Інтернету, документації тощо.

10

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: військові та технічні науки

військовi НАУКИ

2.2. Порівняльний аналіз методів інформаційно-аналітичної
діяльності у Державній прикордонній службі України. Для ІАД у
ДПСУ можна застосувати низку методів аналізу і аналітичної оцінки
інформації. Порівняльний аналіз основних методів аналізу та оцінки
інформації, який здійснено авторами подано у таблиці 2.
Таблиця 2
Порівняльний аналіз методів оцінки інформації
при проведенні аналітичного дослідження
№
з/п

Назва
методів

Зміст, характеристика,
особливості застосування

Переваги

Недоліки

Статистичні Здійснюється збір да- Дозволяють ви- Необхідність у
методи.
них за окремими по- явити певні тен- значній кільказниками оператив- денції
кості
достоно-службової
діяльвірних
одно1
ності
рідних даних.
низка точність
прогнозів
Оптимізаційні
методи (до2 слідження
операцій)
Ігрові
методи.
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Будується
цільова
функція, при певних
обмеженнях. здійснюються за умови наявності кількісних даних
про сили та засоби
Здійснюється імітація
прийняття рішень керівників або персоналу в різних службових
ситуаціях, здійснюється за заданими правилами групою людей
або людиною з ЕОМ в
діалоговому режимі,

Надають найбільш точні
результати при
вирішенні детерміністських
завдань
Враховується
специфіка ДПСУ.
Критерії охорони та захисту
ДК можна буде
застосувати
на практиці (у
зв’язку з тим, що
відомо, як це робити).

Не дозволяють
здійснювати
прогнози.

Складнощі при
підготовці
–
необхідно врахувати всі параметри організації. Враховують
конкретний
варіант розвитку ситуації; в
разі розвитку
ситуації
11
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№
з/п

Назва
методів

Зміст, характеристика,
особливості застосування

при наявності конфліктних ситуацій або
інформаційної невизначеності. Критерії
охорони та захисту ДК
визначаються за допо3
могою «ділових ігор»,
носять ситуативний
характер; параметри
визначаються
практичним способом.
Методи мо- Здійснюється матемаделювання. тичне або імітаційне
моделювання ситуації «надійної охорони
4
та захисту ДК». Далі
з’ясовуються критерії
забезпечення ефективного функціонування
Методи
Являють собою проекспертних цедури, які дозволяють
оцінок
групі експертів приходити до згоди. Експерти, тобто, компетентні
фахівці,
практикуючі в самих різних, але
взаємопов’язаних об5
ластях діяльності, заповнюють докладний перелік питань з приводу
даної проблеми. Вони
записують також свої
думки про неї.
12

Переваги

Недоліки

за іншим сценарієм
дані
критерії
не
зможуть забезпечити ефективне функціонування.

Комплексна
оцінка можливих загроз прикордонної безпеки. Враховується
специфіка ДПСУ
Підсумковий
результат враховує компетенцію
і кваліфікацію
кожного з експертів. Враховується специфіка
організації

Збірник
наукових праць

Для отримання якісного результату необхідно виконати
великий обсяг
робіт – змоделювати всі загрози.
Проблема –
підібрати
повністю
компетентний
склад експертів.
Підсумковий
результат носить якийсь
суб’єктивний
характер

Національної академії Державної
прикордонної служби України
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№
з/п

Назва
методів

Зміст, характеристика,
особливості застосування

Кожен експерт отримує
потім звід відповідей
інших експертів, його
просять заново розглянути свій прогноз і,
якщо він не збігається
з прогнозами інших,
просять
пояснити,
чому це так. Процедура
повторюється зазвичай
три або чотири рази,
поки експерти не приходять до єдиної думки
Метод
Різновид експертних
«мо зков ог о методів, коли збираштурму»
ється колектив компетентних військовослужбовців
(працівників), відбувається
обговорення питання,
6
що розглядається, пропонуються різні варіанти вирішення питання, в результаті виробляється загальний
підхід, визначаються
необхідні показники
За результатами раніше застосовуваних
Адаптивні
методів вибираються
методи
7
кращі рішення щодо
(за прецеденохорони та захисту ДК
тами)
і адаптуються під конкретні обставини
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Переваги

Недоліки

Приймаються рішення в результаті консенсусу,
що говорить про
згоду всіх зацікавлених у вирішенні даного питання осіб ДПСУ
Враховується
специфіка організації. Найчастіше найкращий
підхід

Вимагає
досить великої
кількості ресурсів на збір
колективу і вироблення показників

Враховується специфіка організації. Можливість
врахування досвіду застосування
певних рішень у
часі

Необхідне чітке
документування всіх
процесів для
можливос ті
аналізу досвіду
13
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№
з/п

Назва
методів

Зміст, характеристика,
особливості застосування

Морфологіч- Спочатку визначаєтьні методи
ся простір пошуку показників, потім він поступово звужується, та
отримується множина
8
альтернатив. Далі розглядаються всі поєднання альтернатив. В
результаті знаходиться
одна або кілька кращих
Методи так- Вибирається опорний
сономії
вектор
показників.
Виявляються наявні
9
показники. Розраховується опорний вектор.
Причинно- Складається
дерево
наслідкові
причин і наслідків, де в
якості основного факметоди
(використан- тора або слідства виня діаграми ступає поняття «ефек10
тивне функціонуванІсікави)
ня», а далі визначаються всі фактори, що
впливають на останнє
Ситуаційний аналіз
(SWOTаналіз)
11

14

Розподіл даних щодо
службових даних в відповідні розділи: сильні
та слабкі сторони, можливості і загрози. На
підставі загроз і слабких
сторін
визначаються
показники ефективного
функціонування

Переваги

Недоліки

Комплексний
опис параметрів
ефективного
функціонування. Враховується
специфіка ДПСУ.
Знаходиться найбільш раціональне рішення

Занадто складний метод для
реалізації - необхідно здійснити
величезний обсяг
робіт

Надається широке уявлення про
об’єкт, що досліджується.

Неможливість
урахування
показників, що
носять якісний
характер.
На
виході
отримуються
тільки якісні
характеристики

Комплексна характерис тика.
Чіткий причинно-наслідковий
зв’язок. У разі
зміни
зовнішнього середовища легко адаптується під нові
умови
Акцентування на
слабкі сторони і
загрози забезпечує значну ефективність. Враховуються найбільш
небезпечні загрози і компенсуються найслабші
сторони

Збірник
наукових праць

Носить досить
загальний характер – необхідно опрацьовувати такий
аналіз більш
детально. Результати носять якісний,
характер

Національної академії Державної
прикордонної служби України
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№
з/п

Назва
методів

Зміст, характеристика,
особливості застосування

«Видобу ток На підставі значної
даних» (Data кількості статистичMining)
них даних визначаються
закономірності і систематичні
взаємозв’язки між по12
казниками, в подальшому за допомогою
ПК і програмних засобів визначаються нові
показники ефективного функціонування

Переваги

Недоліки

Оптимальне
рішення. Комплексність визначення показників ефективного
функціонування.
Враховується
специфіка організації

Необхідність
ПК і певних
програмних
продуктів.
Велика вартість програмних продуктів

Більш детальний аналіз застосування аналітичних методів у інформаційно-аналітичній діяльності ДПСУ визначає наступне.
Наприклад, наукова школа Катеринчука І. С. для вирішення наукових завдань застосовувала статистичні та оптимізаційні методи.
Що за класифікацією Герберта Саймона [16] дозволяє вирішувати
формалізовані завдання, коли вхідні дані кількісні, відомі, і є у достатній кількості.
Наукова школа Кириленка В. А. переважно застосовувала статистичні методи та методи таксономії, що частково дозволяє вирішувати
слабоформалізовані завдання, коли з’являються якісні вхідні дані.
Як показав аналіз, формалізовані та слабоформалізовані завдання
складають менше 30 відсотків, усіх завдань що вирішуються у ДПСУ.
Ця картина трохи краще у діяльності Збройних Сил України, але ще
гірше у службовій діяльності інших правоохоронних органів.
Дана реальність спонукала до подальших досліджень, у результаті, упродовж 2013-2019 років було опрацьовано низку науково-дослідних робіт та захищено дисертаційні роботи:
Андрощук О. С. – «Інформаційні технології підтримки прийняття
рішень в умовах невизначеності для Державної прикордонної служби
України», 2013 р. – було розроблено загальні засади аналітичної ді№ 2(80)
2019
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яльності у ДПСУ для вирішення неформалізованих та слабоформалізованих завдань із застосуванням методів штучного інтелекту;
Онищук С. В. – «Методика прогнозування протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону
поза пунктами пропуску», 2016 р. – застосування нечіткого логічного
виводу;
Михайленко О. В. – «Методика кримінального аналізу в оперативній діяльності щодо прийняття рішень в охороні державного кордону», 2017 р. – застосування ієрархічного нечіткого логічного виводу;
Андрушко В. З. – «Методика прогнозування інтенсивності пасажиротранспортного потоку в пунктах пропуску через державний кордон (в контексті прийняття рішення на здійснення оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби)», 2017 р. – застосування штучних нейро-нечітких мереж;
Егоров В. С. – «Методика ситуаційного управління регіональним
управлінням Державної прикордонної служби України», 2018 р. – застосування знання-орієнтованого методу.
Усі ці дослідження стосувались ІАЗ для лінійних (тактичних) підрозділів. У той же час, особливості інформаційно-аналітичного забезпечення ВФПО взагалі та ДПСУ зокрема на вищих рівнях управління
(це рівень адміністрації, регіонального управління) розглянуто не було.
Як ми бачимо, можливість застосування того чи іншого методу та
позитивний результат залежить від виду, кількості та достовірності
вихідних даних. Тобто обґрунтування моделей, методів та методик інформаційно-аналітичного забезпечення у першу чергу буде залежати
від адекватності наявних даних для аналізу та існуючих методів [17].
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, ІАЗ є одним з найважливіших напрямків діяльності
ДПСУ щодо забезпечення ефективних охорони та захисту ДК. Це досягається шляхом підготовки інформації, спираючись на яку керівник
приймає рішення в умовах значної невизначеності обстановки на ДК.
За рахунок цього істотно скорочуються ризики, різного роду втрати,
вартість заходів підготовчої діяльності і підвищується ефективність
16
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(якість і результативність) оперативно-службової діяльності ДПСУ.
Можливість застосування того чи іншого методу та позитивний результат залежить від виду, кількості та достовірності вихідних даних.
Тому потрібно будувати систему формалізації, збору збереження та
видачі даних у ДПСУ.
Для впровадження запропонованих підходів потрібна розробка
адекватних моделей, методів та методик інформаційно-аналітичного
забезпечення, що е перспективою подальших досліджень у даному напряму.
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formation and analytical activities

Exacerbation of world and domestic - economic, social and political problems
in Ukraine requires professional information and analytical support for military
formations and law enforcement agencies in general and the State Border Service
of Ukraine in particular. The most problematic issue remains the formalization of
information and analytical support technologies to support decision-making in the
protection and protection of the state border at the level of the administration and
regional departments of the State Border Service of Ukraine.
Methodical bases of information and analytical activity in the State Border
Service of Ukraine are presented. It has been determined that the content of
information and analytical support consists in collecting, transmitting, processing,
accumulating, storing, protecting, searching, transforming and disseminating
20
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information for solving operational and other tasks, forming information resources
of the State Border Service of Ukraine and providing consumers with information
for fulfillment of their functional duties, making forecasts of the development of the
situation on the state border, etc.
A comparative analysis of the methods of information and analytical activity
in the State Border Service of Ukraine is carried out. The possibility of applying a
particular method and a positive result depends on the type, amount and reliability
of the raw data.
Key words: informational and analytical support; model; method; method;
service administration, regional administration.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ
ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
У сучасному світі використовуються програмні продукти, які дозволяють використовувати накопичену інформацію, аналізувати та візуально
демонструвати дані з різних джерел (прикладом може бути IBM i2 Analyst’s
Notebook, ALERT). Вони дозволяють швидше виявляти ключову інформацію
серед складних даних та надавати актуальний аналіз. Недоліком поданих технологій, як вважають автори статті, є те, що ці продукти не дозволяють робити припущення, створювати самостійно відсутні складові інформаційного
22
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ланцюга. Тобто постає необхідність запропонувати продукт, який має ознаки
штучного інтелекту.
В основу роботи інтелектуальної системи автори пропонують покласти теорію нечітких множин, яка дозволяє описувати якісні, нечіткі поняття
і наші знання, а також оперувати цими знаннями з метою отримання нової
інформації. Нечітка логіка, яка є основою для реалізації методів нечіткого
управління, більш природньо описує характер людського мислення, ніж традиційні формально-логічні схеми. Саме тому використання математичних
засобів для представлення нечіткої вихідної інформації дозволяє будувати
моделі, які найбільш адекватно відображають різні аспекти невизначеності,
які постійно присутні в навколишньому середовищі.
Наявні математичні моделі теорії нечіткої логіки дозволяють вирішити
завдання, які стоять перед інформаційно-аналітичними підрозділами ДПСУ
щодо здійснення аналізу протиправної діяльності, і дозволяють упровадити
їх у автоматизовані системи. Також подані рекомендації інформаційно-аналітичним підрозділам дадуть змогу аналітикам більш якісно оцінювати об’єкт,
який підлягає аналізу.
Визначено показники, за якими необхідно здійснювати збір інформації і
за якими буде здійснюватись їх оцінка. Запропоновані методи мають можливість змінювати ці показники як кількісно, так і якісно.
Практичні рекомендації аналітикам щодо вдосконалення інформаційноаналітичної діяльності із застосуванням методики аналізу правопорушень
надає можливість здійснювати аналіз отриманих даних, надавати пропозиції
та приймати рішення в охороні державного кордону.
Інформатизація інформаційно-аналітичної діяльності сприятиме підвищенню ефективності, точності роботи аналітичних працівників завдяки
розвитку впроваджених у практику АРМ з відповідним програмним забезпеченням.
Ключові слова: рекомендації; інтелектуальні системи; теорія нечітких
множин; інформаційно-аналітична діяльність; аналіз правопорушень.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Постійно зростаюча активність протиправної діяльності на державному кордоні потребує активізації
інформаційно-аналітичних досліджень, для чого необхідне залучення досягнення різноманітних знань, насамперед, застосування
комп’ютерних технологій в здійсненні аналізу правопорушень та про№ 2(80)
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гнозу розвитку протиправної діяльності, особливо яка здійснюється
організованими злочинними угрупуваннями, та вирішення завдань
щодо процесуального документування правопорушень та припинення діяльності таких груп чи окремих осіб.
З точки зору аналітиків являє собою певна зацікавленість у вирішенні саме конфліктних, проблемних, найбільш складних ситуацій,
тобто ті, які характеризуються різного роду протиріччями і рівнями:
зіткнення інтересів, протиріччя між знанням та не знанням, між постановкою та досягненням мети та інше. При здійснені аналізу правопорушень та здійснені подальшого прогнозу розвитку протиправної діяльності аналітик повинен перепрацювати величезний масив
інформації, викорінивши з нього ту, яка не являє зацікавленості і
залишивши лише інформацію не обхідну для подальшого врахування при прийнятті управлінських рішень з охорони державного кордону. Аналітик, насамперед, повинен при цьому здолати труднощі,
пов’язані з нестачею певної інформації, її отриманням, постійним дефіцитом часу, недостатнім рівнем кваліфікації. Зазначені обставини
значно впливають на швидкість та достовірність кінцевого продукту
аналітика.
На сучасному етапі розвитку правоохоронних структур значна
увага приділяється інформатизації оперативно-службової діяльності.
Інформатизація сприяє оптимізації та раціоналізації діяльності аналітика, дозволяє суттєво підвищити якість та результативність інформаційно-аналітичної діяльності відповідних підрозділів регіонального
управління, а також усього процесу охорони державного кордону в цілому. Актуальною задачею є розробка програмно-алгоритмічного забезпечення із врахуванням особливостей діяльності окремого правоохоронного органу. Підвищення оперативності, тобто скорочення часу
на прийняття рішення, є одним із ключових напрямків удосконалення
управління підпорядкованими підрозділами. Відповідно й одночасно
підвищується критерій якості [1]. Коло завдань, які необхідно виконати, у такій обстановці постійно зростає, причому більшість із них
мають формальний характер. Умови вирішення цих задач постійно
ускладнюються, насамперед через брак часу. Це викликає негайну по24
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требу в пошуках нових методів управління підрозділами охорони ДК,
особливо під час здійснення інформаційно-аналітичної діяльності [2].
У роботах [3]; [4] було запропоновано модель та методику аналізу у підрозділах ДПСУ на підставі нечіткої логіки. Як вхідні змінні
вибрано ознаки правопорушення на ділянці ДК. Вихідна змінна є показником ступеня можливості використання ділянки для здійснення
правопорушення у сфері безпеки ДК.
Запропонований підхід для вирішення завдань виявився достатньо новим на відміну від існуючого класичного, тобто розумової діяльності аналітика. Результат такого аналізу напряму залежить від
особи аналітика.
Тобто, існуючий підхід не в змозі здійснити достатньо достовірні
висновки з масиву інформації, яка обробляється аналітичним підрозділом.
З огляду на це метою статті є дослідження використання методологічного апарату теорії нечіткої логіки [10] та подання рекомендацій
щодо створення, впровадження та використання програмно-алгоритмічних засобів автоматизації аналізу вхідних даних щодо правопорушень на державному кордоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питання
автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності розглядаються у
науковій літературі [6]-[8]. Йдеться про різного роду автоматизовані, візуальні системи, інформаційно-аналітичні системи обробки статистичної інформації тощо, до яких можна віднести: 1) наявні бази
інформаційних даних; 2) пошукові системи; 3) автоматизовані робочі місця (АРМ); 4) різного роду програмні продукти; 5) програмнотехнічні комплекси тощо. В той же час більшого значення набувають
системи штучного інтелекту, які спроможні робити певний аналіз та
висновки без втручання людини, які в подальшому сприяють прийняттю рішення керівником. Для здійснення аналізу з подальшими
висновками використовуються різні методи. Наприклад: пошук необхідної інформації в наявних базах даних, застосування інтелектуальних систем для здійснення аналізу отриманих даних, урахування наявних прецедентів, моделювання тощо.
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Одночасно саме питання, який інструмент необхідно використати для здійснення інформаційно-аналітичної діяльності досліджено
недостатньо. Для здійснення аналізу протиправної діяльності необхідно застосовувати не тільки якісні судження про факти здійснення
правопорушень, але й різноманітні методи їх кількісного аналізу.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інформаційно-аналітичні підрозділи регіонального управління
здійснюють збір даних обстановки, що склалась в прикордонних районах, враховуючи інформацію про правопорушення, використовуючи можливості органів та підрозділів охорони державного кордону,
засобів масової інформації, інформацію надану з оперативно-розшукових підрозділів, підрозділів охорони кордону суміжної держави,
тощо. На сьогодні наявні автоматизовані інформаційні системи (АІС),
що використовуються в ДПСУ, надають можливість накопичувати інформацію про факти правопорушень, а прогноз загроз робити, лише
виходячи з кількісних показників, що мали місце в минулому. Також
слід зауважити, що інформаційно-аналітичні підрозділи можуть використовувати лише ті бази даних, які ними створені, та невеликий
перелік загально доступних державних, які існують сьогодні та використовуються в ППр через державний кордон та в КПВВ у зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Повноваження Державної прикордонної служби України щодо
боротьби з протиправною діяльністю на кордоні закріплені в Законі України від «Про Державну прикордонну службу». Відповідно до
ст. 19 цього Закону при здійсненні заходів боротьби з протиправною
діяльністю надаються повноваження, такі як, отримувати інформацію
з відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем та
баз даних, створених правоохоронними органами, судами прокуратурою, іншими державними міністерствами, відомствами України.
Такої можливості інформаційно-аналітичні підрозділи не мають,
особливо ті, які знаходяться в органах охорони державного кордону,
тому формування загально-відомчих та галузевих підсистем є негайною потребою для забезпечення ефективної безпеки державного
26
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кордону та повинна здійснюватись відповідно до принципів: забезпечення функціональності, відповідності норм закону, можливості
впровадити отримані дані в оперативно-службову діяльність, можливість подальшого розвитку. Безумовно, цими принципами необхідно
керуватись при створенні автоматизованих інформаційних систем,
результати роботи яких в подальшому будуть враховані при прийнятті рішень при здійсненні оперативно-службової діяльності.
При створенні, функціонуванні та використанні інформаційних
підсистем необхідно керуватися вимогами чинного законодавства, насамперед Конституцією України, Законом України «Про інформацію»
від 2 жовтня 1992 р. та іншими. Необхідність дотримання чинного законодавства забезпечує дотримання принципів законності, верховенства права.
Основу роботи систем, що сприяють підтримці прийняття рішення, яка пропонується, складають методи штучного інтелекту – нечіткій логічний вивід, тобто йдеться про створення блоку системи, який
носить ознаки штучного інтелекту. Вибір запропонованої системи для
ДПСУ є обґрунтованим, оскільки інші типи систем (експертні системи, АІС) у чистому вигляді не зможуть вирішити завдання які стоять
перед аналітиком, якщо використовується невелика кількість даних,
які характеризуються великої кількістю різних параметрів. Слід зауважити, що найбільш доцільно при розробці інтелектуальної автоматизованої системи раціональніше розробляти в межах одного проекту,
при цьому використовувати одну базу даних, або кілька однотипних.
Для того, що б створити систему, яка б могла вирішити завдання,
що стоять перед аналітичними підрозділами щодо аналізу правопорушень, необхідно:
1. Створити якісну, але в той же час доволі просту математичну
модель, яка відповідає потребам аналітичного підрозділу. Можна запропонувати модель розроблену у роботах [3]; [4].
2. Підібрати найбільш відповідний математичний апарат, або використати запропонований в роботах [3]; [4], який у створеній системі
підтримки прийняття рішень зможе використовувати методи штучного інтелекту.
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3. Розробити автоматизовану інформаційну систему, яка вирішує
основні завдання інформаційно-аналітичної діяльності, з інтегрованою інтелектуальною системою підтримки прийняття рішень.
Особливу роль відіграє побудова автоматизованого робочого
місця аналітичного працівника, який можна створити у вигляді програмно-технічного комплексу, що надає аналітику можливість виробити пропозиції для прийняття рішення засновані не лише на його
суб’єктивних висновках, які будуть використані у процесі здійснення
оперативно-службової діяльності, та автоматизують його діяльність,
результати якої необхідно врахувати при відпрацюванні висновків.
Використання запропонованого автоматизованого робочого місця
аналітика повинно бути спрямовано на оптимізацію, раціональне використання часу і покращення якості аналітичної роботи.
Застосування автоматизованого робочого місця аналітика надає
можливість здійснювати [9]:
1) планування заходів з охорони державного кордону на конкретних ділянках та складання календарних планів оперативно-службової
діяльності на певний період часу;
2) пропущення через фільтр різного роду інформації, яка надалі
буде використана для проведення відповідних заходів, що забезпечують охорону державного кордону;
3) візуальне оформлення інформації, у тому числі й у вигляді пропозицій керівництву для врахування при прийнятті управлінських
рішень;
4) накопичення та аналіз інформації щодо діяльності відомих організованих злочинних угрупувань на кордоні, особливо протиправна діяльність яких неодноразово повторюється на різних ділянках
кордону;
5) автоматизація процесу підготовки аналітичних звітів, як в
електронному, так і в друкованому вигляді;
6) автоматизацію контролю за дотриманням строків для здійснення планових заходів;
7) зберігання і використання різноманітної довідкової інформації, яка може бути використана для формування висновків з оцінки
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обстановки, що склалась на певній ділянці державного кордону, району, області;
8) постійний контроль здійснення інформаційно-аналітичної діяльності, як самим аналітиком так й керівництвом на будь які її стадії;
9) створення опису ризиків, що існують на державному кордоні;
10) аналіз інформації щодо правопорушень минулих років, відпрацювання рекомендацій органам та підрозділам охорони кордону
щодо ефективної протидії ним з використання типових ознак та умов.
Склад автоматизованого робочого місця аналітика передбачає наявність:
технічний засіб у вигляді електронно-обчислювальної машини та
додаткових специфічних пристроїв до неї (комутатори, маршрутизатори, принтери тощо);
програмні продукти, які відповідають потребам аналітика;
методичне забезпечення;
наявних доступних баз даних.
Виходячи з результатів дослідження процесу створення інтелектуальних систем, в тому числі автоматизованих робочих місць розроблено ряд принципів, яких повинна дотримуватись запропонована
аналітична система:
1) в основу роботи системи необхідно покласти алгоритм нечіткого логічного виводу, який і буде основою для створення інтелектуальної технології;
2) як і будь яка високотехнологічна автоматизована система повинна носити модульний характер, з метою можливості використання їх в
комплексі, окремо або за необхідності вилучення одного з них та заміни;
3) запропонована система повинна бути сумісною із сучасними
операційними системами (Android, Windows) та іншими, найбільш сучасними програмними продуктами (наприклад MS Office);
4) аналітик не маючи спеціальних знань в комп’ютерних технологіях зможе нею користуватись;
5) виключення програмних збоїв та втрату накопиченої інформації.
Запорука якісної інформаційно-аналітичної діяльності є наявність достатньо великої кількості інформації про правопорушення,
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за показниками якого можна зробити найбільш точні висновки та
прогнози розвитку обстановки на державному кордоні. Наявні бази
даних не вирішують повністю це завдання. Постає необхідність в
опрацюванні доступної інформації отриманої оперативним шляхом,
з джерел масової інформації, а також отриманої силами та засобами
відділів прикордонної служби із подальшим її детальним розбором,
нарощуванням в аналітичних підрозділах ООДК, РУ.
Інформаційно-аналітична діяльність здійснюється на підставі
отриманих даних:
- з аналізів на оперативному та оперативно-тактичному рівнях;
- підрозділів охорони кордону;
- оперативно-розшукових підрозділів;
- засобів масової інформації;
- прикордонних представників суміжних держав;
- правоохоронних органів тощо.
За результатами отриманих показників визначаються напрямки
протиправної діяльності, суб’єкти, об’єкти, характер дій правопорушників, що відображається в певному алгоритмі дій органів управління
прикордонних підрозділів.
На інформаційно-аналітичні підрозділи покладаються обов’язки:
- інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва регіонального управління та підпорядкованих йому підрозділів;
- здійснення статистичної звітності та підготовка звітів, інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність підрозділів регіонального управління згідно з вимогами табелю звітності Державної прикордонної служби України та інших нормативних актів;
- комплексний аналіз оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону підпорядкованих регіональному
управлінню;
- аналіз ризиків у сфері забезпечення охорони та захисту державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу;
- формування статистичної інформації за результатами оперативно-службової діяльності та проведення статистичних спостережень;
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- постійний контроль за створенням та доповненням наявних баз
даних про всі факти протиправної діяльності на державному кордоні;
- обмін відкритою статистичною інформацією із взаємодіючими
структурними підрозділами інших правоохоронних органів, органів
виконавчої влади України та структурними підрозділами прикордонних відомств суміжних держав згідно з досягнутими домовленостями;
- участь в опрацюванні наказів про організацію оперативно-службової діяльності, інформаційно-аналітичних матеріалів про стан бойової готовності органу управління;
- узагальнення матеріалів для опрацювання інформаційно-аналітичних звітів про діяльність регіонального управління;
- забезпечення підготовки та підвищення фахового рівня спеціалістів у сфері інформаційно-аналітичної діяльності підпорядкованих
підрозділів охорони державного кордону.
Отже, проведене дослідження надало можливість розробити
практичні рекомендації аналітикам щодо вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності із застосуванням методики аналізу правопорушень на ділянці органу охорони державного кордону, регіонального управління.
Враховуючи обрані підходи до проблем аналізу правопорушень,
побудови прогнозів щодо протиправної діяльності на ділянках відповідальності підрозділів ОДК роботу їх управління доцільно розглядати за наступними напрямками:
організація діяльності щодо аналізу та профілювання ризиків;
моніторинг обстановки безпосередньо в контрольованих прикордонних районах (прикордонних областях), аналіз статистичних даних
за період;
ідентифікація та врахування ризиків в системі пропуску осіб,
транспортних засобів та вантажів в ППр (КПВВ);
розробка та визначення ідентифікаційних ознак індикаторів загроз у сфері безпеки державного кордону;
розробити програмні модулі для аналізу правопорушень та включити їх до складу існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем
ПТК ГАРТ-5 тощо.
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Основним на етапі моніторингу обстановки на ділянці відповідальності та застосуванню профілів ризиків є наявні достовірні
джерела інформації. Фактично, до них можливо віднести: структурні
органи Держприкордонслужби, діяльність яких пов’язана з прогнозуванням та аналізом; підрозділи охорони державного кордону, включаючи ті, що виконують свої функції на адміністративній межі з ТОТ
АРК; взаємодіючі органи та структури; інші різні джерела інформації.
В свою чергу, особливо звертати увагу на достовірні джерела інформації. Штабу регіонального управління рекомендується із врахуванням отриманої інформації оцінити обстановку, тенденції її розвитку за можливими загрозами та ризиками, встановити обставини, що
сприяють протиправній діяльності та провести прогнозування розвитку обстановки на наступний період.
На основі результатів, при проведенні моніторингу, можна зробити висновки, в ході яких визначити основні заходи протидії загрозам
та ризикам. Заходи оформлюються у вигляді пропозицій.
Розроблені пропозиції забезпечать обґрунтований розподіл
обов’язків між структурними підрозділами штабів щодо моніторингу
обстановки та ідентифікації ризиків.
Для забезпечення врахування ризиків, що виявлені в процесі моніторингу, пропонується застосовувати імовірнісний підхід. Ця ймовірність має дві компоненти: ймовірність настання події щодо місця
та часу та тяжкість наслідків від настання даної події. Тоді ризик – це
векторна величина, яка визначається як добуток ймовірності виникнення події, що може призвести до небажаних наслідків на величину
наслідків для заданої події. Оцінка ризику є кількісною мірою безпеки.
Виходячи з сутності правопорушень пропонується для їх аналізу,
під час прийняття рішень, застосувати автоматизовані системи, в які
впроваджені алгоритмічний математичні апарат, який описаний в теорії нечітких множин [10].
Приведений математичний апарат у поєднанні з діючими профілями ризиків та розробленою схемою ідентифікаційних ознак правопорушень дозволяє їх враховувати під час прийняття рішення на організацію та здійснення оперативно-службової діяльності.
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Процес аналізу правопорушень достатньо складний, тому у розділі пропонується зосередити увагу на двох об’єктах – особі, можливо
причетної до протиправної діяльності та ділянці місцевості де вона
може здійснюватись.
З метою сучасного застосування запропонованих методик аналізу
правопорушень пропонуються:
- провести детальний аналіз профілів ризиків (державних, регіональних, місцевих) на ділянці ООДК;
- чітко визначити та класифікувати показники індикаторів по
особам та територіям;
- на підставі аналізу профілів ризиків визначити по індикаторам
всі ідентифікаційні ознаки осіб, ділянок, що можуть бути використані
в протиправній діяльності;
- сформувати таблицю індикаторів та ідентифікаційних ознак;
- внести індикатори та показники індикаторів у відповідне програмне забезпечення;
- удосконалити систему збору інформації з урахуванням вхідних
параметрів моделі виявлення порушника (групи порушників) законодавства з прикордонних питань та моделі виявлення ознак протиправної діяльності на державного кордону із застосуванням методів
теорії нечіткої логіки;
- надати інформацію до підрозділів з охорони державного кордону для врахування її в оперативно-службовій діяльності.
Для забезпечення високої професійності аналітиків включити до
програм навчання на курсах підвищення кваліфікації тематики щодо
аналізу правопорушень із вивченням методики аналізу правопорушень на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, регіонального управління.
Не слід повністю покладатись на результати які нам генерує
штучний інтелект, так як він діє відповідно тих алгоритмів, які йому
визначила людина, навіть, якщо ці алгоритми впроваджені у найбільш складних формах, або в деякій частині можуть себе удосконалювати. Результати аналізу штучного інтелекту можна використати
лише як підказки, напрями для більш детального дослідження ситу№ 2(80)
2019

33

військовi НАУКИ

ації, і не носять, і не можуть бути прийнятими обов’язковими для
виконання.
Що стосується застосування новітніх інформаційних технологій
для забезпечення ефективності аналізу правопорушень, то з цією метою є доцільність додаткового застосування інтерактивних дисплеїв,
мультимедійних засобів, засобів, що пропонує нам мережа Internet
тощо.
Однак, на сьогоднішній день постає питання, а чи готові аналітичні підрозділи до впровадження в їх діяльність систем, що носять ознаки штучного інтелекту, чи є можливість створити додаткові автоматизовані робочі місця. Крім цього необхідно зазначити
що постає необхідність створення якісного, робочого програмного
продукту, що буде відповідати вимогам висунутим аналітичним
підрозділом. Є суттєва необхідність підбору персоналу не за принципом кількості, а за принципом якості, так як аналітичний склад
ума це специфічна можливість не кожної людини. Аналітик повинен
володіти можливостями електронно обчислювальної техніки на достатньо високому рівні.
Але, якщо до вирішення завдань підійти з практичної точки зору,
то можливо не має необхідності створювати принципово новий програмно технічний комплекс, можливо запропоновану систему можна
інтегрувати вже в наявні в ДПСУ ПТК, такі як «Гарт-5» – інформаційно-аналітична діяльність, «Гарт-10» – оперативно-розшукова діяльність та інші, у вигляді окремого програмного модуля «Аналіз правопорушення».
Отже, одним із пріоритетних напрямів удосконалення інформаційно-методичного забезпечення розкриття, розслідування та попередження злочинів на ДК є розробка і впровадження в практику ОСД
сучасних інформаційних технологій, спрямованих на підвищення
ефективності аналітичної діяльності.
Інформатизація аналізу правопорушень забезпечить, по-перше,
скорочення часу на обробку інформації, по-друге, розкриє перед аналітиком іншу сторону об’єкта дослідження, яку необхідно вивчити,
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загалом підвищить ефективність та доцільність прийнятих рішень керівником з питань здійснення оперативно-службової діяльності.
Застосування розроблених автором практичних рекомендацій
аналітикам щодо вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності із застосуванням запропонованої методики аналізу правопорушень
на ділянці відповідальності регіонального управління, органу охорони державного кордону надає можливість здійснювати аналіз отриманих даних, надавати пропозиції та приймати рішення в охороні державного кордону.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Одним з пріоритетних напрямів удосконалення інформаційнометодичного забезпечення попередження протиправної діяльності на
ДК є розробка і впровадження в практику ОСД сучасних інформаційних технологій, спрямованих на підвищення ефективності інформаційно-аналітичної діяльності.
Інформатизація аналітичної діяльності в цілому підвищить ефективність та доцільність прийнятих рішень керівником з питань здійснення оперативно-службової діяльності, тим самим забезпечить
підвищення коефіцієнта виявлених правопорушень та ефективного
попередження їх виникнення, сприятиме створенню та впровадженню в практику АРМ для підвищення ефективності і результативності
роботи аналітиків, загалом боротьбі із протиправною діяльністю на
кордоні.
Відпрацьовано ряд рекомендацій аналітичним підрозділам, які
дозволять від кількісних показників перейти до якісних. Крім того,
можна буде враховувати неточну інформацію або висновки, створені
на основі логічного виводу.
Інтелектуальна система, яка запропонована в статті, вимагає конкретизації критеріїв, які будуть покладені в основу створення алгоритмів, об’єднання їх в групи, класифікації за схожими ознаками, інтеграції окремих програмних модулів у програмно-технічні комплекси, наявні в ДПСУ. Це і буде перспективами подальших досліджень.
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Leonid Baran, Oleksandr Mihaylenko. Recommendations concerning
analysis of illegal activities by information analytical departments
Today software products are used to accumulate information, analyze and visually demonstrate data from various sources (for example, IBM i2 Analyst’s Notebook, ALERT). They allow you to identify key information from complex data as
soon as possible and provide up-to-date analysis. The disadvantage of the presented
technologies, according to the authors of the article, is that these products do not
allow to make assumptions and create independently missing components of information chain. That is, there is a need to offer a product that has the characteristics
of artificial intelligence.
The authors of the work of the intellectual system propose to put the theory of
fuzzy sets, which allows us to describe qualitative, fuzzy concepts and our knowledge, as well as to use this knowledge to obtain new information. Fuzzy logic, which
is the basis for the implementation of fuzzy control methods, describes the nature of
human thinking more naturally than traditional formal logic schemes. That is why
the use of mathematical tools to represent fuzzy background information allows us
to build models that most adequately reflect the various aspects of uncertainty that
are constantly present in the environment.
Existing mathematical models of fuzzy logic theory allow to solve the problems the information and analytical units of the State Border Service of Ukraine
are facing for carrying out the analysis of illegal activities and help to introduce
them into automated systems. The recommendations given to the information and
analytical units will allow the analysts to better evaluate the object to be analyzed.
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The measurements by which information should be collected and how it will
be evaluated were determined. The proposed methods are able to change these
measurements both quantitatively and qualitatively.
Practical recommendations to analysts how to improve information and analytical activities using the methodology of offenses analysis provide an opportunity
to analyze the data received and make decisions in the protection of the state border.
Providing data for information and analytical activities will help to create and
put into practice AWPs in order to increase the efficiency of analysts work in general.
Key words: recommendations; intellectual systems; theory of fuzzy sets; information and analytical activity; offenses at the state border.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
ПРОПУСКНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОНТРОЛЬНИХ
ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ
ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ МЕТОДОМ ПОБУДОВИ
ТОЧКОВИХ ТА ІНТЕРВАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ
У статті зазначається, що питанням прогнозування в Держприкордонслужбі України приділялося дуже велика увага з боку науковців. В основному
досліджувалось прогнозування показників оперативно-службової діяльності, виникнення конфліктних ситуацій, безперебійності роботи пунктів пропуску, регіональної стабільності тощо. На сьогодні, нерозглянутими залишаються питання здійснення прогнозів для застосування сил (засобів) органів
охорони кордону в районі проведення операції Об’єднаних сил. Разом з тим,
методики, що пропонувалися потребують відповідних спеціальних навичок
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посадових осіб органів військового управління у зв’язку зі складністю математичного апарату, а також обов’язкового застосування автоматизації процесу обробки масивів даних.

Крім того, методики потребують великої вибірки даних за часом,
що не завжди є можливим. Виходячи з практики, на сьогодні визначення напрямків та характеру можливої злочинної або протиправної
діяльності в основному здійснюється на підставі практичного досвіду
офіцерів, інформації про скоєні правопорушення за попередні роки
або результативні випадки організації служби. Разом із тим, не повною мірою враховуються тенденції розвитку обстановки, не прогнозуються зміни окремих факторів, які можуть вплинути на стан протиправної діяльності на державному кордоні, в тому числі – в районі
проведення операції Об’єднаних сил з його динамічним розвитком.
Ключові слова: операція Об’єднаних сил; прогнозування; інтенсивність потоку осіб; організації прикордонного контролю; точковий
прогноз; пасажирський та транспортний потоки; контрольно-режимні заходи, тимчасово окуповані території.
1. Вступ

Постановка проблеми. Виконання завдань та окремих складових
прикордонного контролю (далі – ПК) підрозділами Державної прикордонної служби України у контрольних пунктах в’їзду-виїзду (далі –
КПВВ) у районі проведення операції Об’єднаних сил (далі – ООС) є
одним із проявів введення військово-прикордонних складових у способи виконання завдань прикордонними підрозділами на територіях
Донецької та Луганської областей .
Першочерговим є необхідність у аналізі нормативних документів
та наукових джерел для визначення заходів, які проводяться органами
та підрозділами охорони державного кордону при організації прикордонного контролю як способу оперативно-службової діяльності (далі ОСД), основних визначень та сутності прогнозування показників
ОСД, визначення невідповідностей та особливостей для досягнення
прагматичної частини мети дослідження – надання практичних рекомендацій органам управління за основними етапами організаційної
роботи штабів органів охорони державного кордону із врахуванням
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результатів прогнозування показників ОСД, пасажиро-транспортного потоку на шляхах сполучення.
Відтак, прогнозування кількісних показників пропускних операцій в межах дорожніх коридорів відкриває можливість раціонального
застосування сил і засобів Держприкордонслужби України, їх підготовки та планування дій в умовах складної обстановки вздовж лінії
розмежування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання прогнозування в Держприкордонслужбі раніше досліджувалися в роботах учених О. С. Андрощука, В. З. Андрушко, В. П. Городнова, В. І. Денисова,
В. А. Кириленка, А. П. Курашкевича, В. М. Серватюка, В. Ф. Сторожука, Д. В. Хруста, М. Ю. Цибровського, [1-4, 5, 7, 8-9, 12-15, 16, 17, 19, 2021, 22]. У зазначених роботах в основному досліджувалися питання
прогнозування показників ОСД пунктів пропуску через державний
кордон на звичайній ділянці поза районом ООС, інтенсивності пасажирських та транспортних потоків, прогнозування прикордонних
конфліктів. У низці робіт, які містять методики прогнозування обстановки на державному кордоні, значна увага приділена питанням регіональної стабільності, військово-політичній, економічній обстановці.
Разом з тим, методики прогнозування, що запропоновані, надають достатньо точний результат, що необхідний для прийняття рішень з прикордонного контролю або проведення контрольно-режимних заходів в КПВВ. Однак, математичний апарат дуже складний, розрахунок потребує спеціальної підготовки керівного складу та відповідного коштовного програмного забезпечення. В умовах скороченого
часу для реагування на зміни в військово-політичної обстановки, нестабільності режимів «тиші» на лінії розмежування і дорожніх коридорах, програм розбудови нових місць (пунктів) пропуску громадян
з окупованих територій, адаптовані методики прогнозів дозволяють
швидко готувати задум дій підпорядкованим підрозділам, раціонально витрачати матеріальні та кадрові ресурси для виконання завдань.
Мета статті. Детальний розгляд можливостей прогнозування при
прийнятті управлінських рішень з організації та здійснення контрольно-режимних заходів, окремих складових прикордонного контр42
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олю надасть змогу визначити достатньо нескладний та прийнятний за
точністю спосіб прогнозування показників пасажиро-транспортного
потоку на існуючих дорожніх коридорах. Методика прогнозування
пропускних операцій в КПВВ в районі лінії розмежування надає перспективу у подальшому розробити рекомендації штабам та підрозділам Держприкордонслужби України по якісній оцінці обстановки та
прийнятті рішень на здійснення контрольно-режимних заходів в районі проведення Операції об’єднаних сил, застосування різнорідних
сил і засобів відомства.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Аналіз досліджень прогнозування показників оперативно-службової діяльності та її ефективності на державному кордоні.
У роботах В. І. Денисова [8,9] розглядається в якому режимі роботи
ППр буде знаходитися (стані безконфліктності або в стані виникнення конфлікту певного рівня). По суті такий підхід надає можливість
визначення ймовірності переходу об’єкта дослідження в певний стан,
але не дає відповіді на запитання: де, в який час, ким, з використанням
яких засобів можуть бути вчинені певні дії.
М. Ю. Цибровським [22] розроблено методику прогнозування
процесу незаконної міграції на ділянці прикордонного загону. В основу методики покладено метод екстраполяції динамічних рядів статистичних даних, метод розробки прогнозних сценаріїв. Зазначена методика може бути застосована для прогнозування практично всіх видів
прогнозування протиправної діяльності, що виникають у ППр, однак
у ній основна увага приділяється статистичним даним за попередні
роки та не враховуються можливі зміни тих факторів, які впливають
на процеси протиправної діяльності.
У роботах В. А. Кириленка [12]-[15] розроблено:
модель визначення ймовірних маршрутів руху порушників кордону поза ППр через кордон та алгоритм її реалізації, які надають змогу
визначити ймовірність вибору маршруту руху порушниками з метою
вжиття своєчасних заходів щодо попередження можливих негативних
наслідків для національної безпеки держави в прикордонній сфері;
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модель ідентифікації типових правопорушень на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби поза ППр через державний
кордон та алгоритм її реалізації, які надають можливість провести
ідентифікацію типових правопорушень за неповною інформацією
ознак порушень з метою вживання своєчасних заходів з протидії протиправній діяльності на ділянці впс поза ППр;
методика прогнозу інтенсивності подій протиправної діяльності
за типами та видами у районі відповідальності регіонального управління на період прийняття рішення, яка надає можливість оцінювати
як середні значення інтенсивності подій конкретних типів і видів протиправної діяльності у районі відповідальності регіонального управління на період прийняття рішення.
А. П. Курашкевич[16] у своїх роботах розробив модель і методику
прогнозу ефективності охорони державного кордону на ділянці відповідальності впс з урахуванням варіантів організації інформаційного
забезпечення ОСД. Зазначені модель та методика надають можливість
прогнозувати та досліджувати процеси, які відбуваються на ділянках
відповідальності впс, з урахуванням впливу системи інформаційного
забезпечення на порядок дій та на ефективність охорони державного
кордону, а також з урахуванням рівня загроз типових правопорушень,
рівня зниження достовірності інформації з часом, обмеженості зон
досяжності прикордонних нарядів.
У роботах О. С. Андрощука [1]-[4] розглянуто моделі та методики, які базуються на методах штучних нейро-нечітких мереж. Прогнозу піддавались показники діяльності ППр на державному кордоні. Для
цього застосовувались великі вибірки попередніх даних щодо інтенсивності потоків осіб, транспортних засобів, вантажів.
В. Ф. Сторожук [19] розробив модель прогнозу інтенсивності потоку завдань для дільничних інспекторів прикордонної служби на ділянці відповідальності впс. Зазначена модель надає змогу виконувати
прогноз інтенсивності сумарного потоку інформаційних подій на ділянці відповідальності впс у процесі інформаційної діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби.
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З проведеного аналізу можна зробити висновок, що наявні на сьогодні методики прогнозування дають комплексно відповіді на дуже
багатий спектр запитань стосовно організацій та здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску, прогнозування інтенсивності
пропускних операцій та ефективності контрольно-режимних заходів
у КПВВ.
На даний час, у прийнятті управлінських рішень в різних сферах
правоохоронної діяльності для виявлення альтернатив та їх ймовірності використовуються кількісні методи прогнозування, до яких належать аналіз часових рядів і причинно-наслідкове моделювання, та
якісні методи під якими розуміють метод експертних оцінок.
Кількісні методи застосовують, коли фактори, що впливають на
вибір рішення, можна кількісно визначити й оцінити. Їх можна використати для прогнозування, коли діяльність підрозділів охорони
державного кордону в минулому мала певні тенденції, які можна і
необхідно продовжити в майбутньому, а інформації для виявлення
тенденцій у періоді прогнозування, що розглядається, недостатньо.
Інтенсивність потоку осіб у КПВВ та транспортних засобів (КПВВ
для автомобільного та пішохідного сполучення) становить собою динамічний ряд, а точніше його різновид – часовий ряд.
Динамічний ряд – сукупність спостережень деякого явища (показника), впорядкована залежно від послідовності значень іншого
явища (ознаки).
Часовий ряд – це динамічний ряд, у якого в якості ознаки використовується час.
Часовий ряд подається набором чисел, що прив’язані до послідовних моментів часу, які зазвичай мають однакову довжину. Числа
часового ряду (елементи) називають рівнями часового ряду. Кількість
рівнів n, які входять в нього, називають довжиною ряду Y(t), t = 1, ...,
n. Кожен рівень часового ряду можна представити як функцію чотирьох компонент, закономірність і випадковість розвитку: f(t) – тренд
(довготривала тенденція) розвитку; S(t) – сезонна компонента; U(t) –
циклічна компонента; e(t) – залишкова компонента.
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2.2. Методика прогнозування потоку осіб і транспортних засобів на дорожніх коридорах через контрольні пункти в’їзду-виїзду.
Процес 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.
На основі побудованої моделі розраховуються точкові та інтервальні прогнози.
Точковий прогноз для часових моделей отримується підстановкою в модель (рівняння тренду) відповідного значення фактору часу,
тобто t = n + 1, n + 2, ..., n + k, де k – період попередження.
Точний збіг фактичних даних і прогностичних точкових оцінок,
отриманих шляхом екстраполяції, має малу ймовірність. Виникнення
відповідних відхилень пояснюється такими причинами:
вибрана для прогнозування крива не є єдино можливою для опису тенденції. Можна підібрати таку криву, яка дає більш точні результати;
прогноз здійснюється на підставі обмеженої кількості вихідних
даних. Крім того, кожен вихідний рівень має ще й випадкову компоненту, тому і крива, по якій здійснюється екстраполяція, також буде
містити випадкову компоненту;
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тенденція характеризує рух середнього рівня ряду динаміки, тому
окремі спостереження можуть від нього відхилятися. Якщо такі відхилення спостерігалися в минулому, то вони будуть спостерігатися і
в майбутньому.
Інтервальні прогнози будуються на основі точкових прогнозів.
Довірчим інтервалом називається такий інтервал, щодо якого можна
із заздалегідь обраної ймовірністю стверджувати, що він містить значення прогнозованого показника.
Ширина інтервалу залежить від якості моделі (тобто ступеня її
близькості до фактичних даних), кількості спостережень, горизонту
прогнозування, обраного користувачем рівня ймовірності та інших
факторів.
При побудові довірчого інтервалу прогнозу розраховується величина U(k), яка для лінійної моделі має вигляд [6]; [10]; [18].
1 n 2
1 (n + k − t )2
U (k ) = Setα 1 + + n
S=
∑ et ,
2
n
n − p t =1
∑ (t − t )

(2.1)

t =1

де Se – стандартна помилка (середньоквадратичне відхилення від лінії тренду);
n–р – кількість ступенів свободи (для лінійної моделі у = а0 + a1t кількість параметрів p = 2.

Коефіцієнт ta – табличне значення t-статистики Стьюдента при заданому рівні значущості і кількості спостережень. Табличне значення
ta можна отримати за допомогою функції Ехсеl СТЬЮДРАСПОБР.
Довірчий інтервал прогнозу буде мати такі межі:
Yпрогн (n + k) + U (k) – верхня межа; Yпрогн(n + k) – U(k) – нижня межа.
Якщо побудована модель є адекватною, то з вибраної користувачем ймовірністю можна стверджувати, що при збереженні сформованих закономірностей розвитку прогнозована величина потрапляє
в інтервал, утворений верхньою і нижньою межею. Після отримання
прогнозних оцінок необхідно переконатися в їх розумності та несуперечності оцінками, отриманими іншим способом [9].
На підставі методики, що наведена у розділі 2.1, можливо спрогнозувати інтенсивність потоку осіб і транспортних засобів в пунктах
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пропуску (КПВВ) в певний період часу на підставі статистичних показників за минулий період. Однак, для прийняття рішення при організації контрольно-режимних заходів у КПВВ (прикордонного контролю в пунктах пропуску) представляється важливим знати не тільки
кількісний склад осіб та транспортних засобів, а і якісний.
Кількісний склад рекомендується розраховувати за методикою,
Для експериментального дослідження прогн
наданою у розділі 2.2 у вигляді практичного розрахунку.
у КПВВ в дослідження
якості вихідних
даних
опрацьова
Дляосіб
експериментального
прогнозування
інтенсивності потоку
осіб урисунках
КПВВ в якості
вихідних даних опрацьовано відпоподано
1,2.
відну інформацію, яку подано рисунках 1, 2.

ного дослідження прогнозування інтенсивності потоку
хідних даних опрацьовано відповідну інформацію, яку

Рис. 1. – Результат прогнозування інтенсивності п
розмежування на виїзд з ТОТ
( на підставі статистичних дан

Рис. 1. Результат прогнозування інтенсивності пропускних операцій
через лінію розмежування на виїзд з ТОТ у КПВВ ( на підставі
інтенсивності
пропускних операцій через лінію
статистичних даних 2019 року)

озування
межування на виїзд з ТОТ у КПВВ
ставі статистичних
даних 2019 року)
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озування інтенсивності пропускних операцій через лінію
межування на виїзд з ТОТ у КПВВ
ставі статистичних даних 2019 року)

Рис. 2. – Результат прогнозування інтенсивності про
розмежування на виїзд з ТОТ у КПВВ на зимовий п
підставі статистичних даних 20
2.3. Рекомендації органам охорони державно
пропускних операцій в контрольних пунктах через
Прогнозування якісного складу пасажирськог
рекомендується проводити наступним чином:
Рис. 2. – Результат
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інтенсивності
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статистичні дані регіональних підрозділів Державної фіскальної
служби в районі проведення ООС;
державні та міжнародні організації, які займаються перевезеннями гуманітарних вантажів до/ з ТОТ.
2. Провести кількісний та якісний аналіз ймовірного обсягу руху
через лінію зіткнення осіб та транспортних засобів із таких джерел:
пасажирський потік: категорія осіб, громадянство або окремий
статус;
транспортний потік: види транспортних засобів і їх державна належність, період найбільш інтенсивного руху через лінію зіткнення (за
періодами).
3. Виходячи із аналізу визначити найбільш важливі елементи потоку осіб, та транспортних засобів, які впливають на надійність забезпечення національних інтересів України та безпеки на підконтрольній
території:
категорія осіб найбільш схильна до різних правопорушень, спроб
переміщення заборонених предметів (товарів);
які транспортні засоби можуть використані особами для здійснення правопорушень, пов’язаних із тероризмом або переміщенню
засобів диверсій;
які транспортні засоби можуть бути використані для здійснення
інших правопорушень і в який період;
які товари або речі можуть бути використані для скоєння правопорушень, а також впливати на безпеку персоналу контрольних органів і служб, що здійснюють контрольно-режимні заходи в КПВВ.
4. На підставі аналізу та прогнозування визначити заходи по забезпеченню ефективності контрольно-режимних заходів в КПВВ:
на яку категорію осіб та транспортних засобів необхідно звернути
увагу і здійснити найбільш ретельні перевірочні заходи;
які транспортні засоби та категорії товарів піддавати поглибленому огляду (спільному огляду);
період найбільш інтенсивного руху транспортних засобів та збільшення персоналу контрольних органів і служб, задіяного в оглядовій
роботі;
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Схематично, процес прогнозування обсягів та характеру руху чеСхематично,
процес прогнозування обсягів та х
льні перевірочні
заходи;
рез лінію зіткнення
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3. товарів упіддавати

нтенсивного руху транспортних засобів та збільшення
органів і служб, задіяного в оглядовій роботі;
вих сил для проведення огляду гуманітарних вантажів;
еченню безпеки персоналу, який приймає участь у

ес прогнозування обсягів та характеру руху через лінію
а транспортних засобів наведений у рисунку 3.
Рисунок 3. Результат прогнозування інтенсивн
через лінію розмежування на виїзд з ТОТ у КПВВ в райо
у 2020 році (на підставі статистичних даних 2016-2019

Рисунок 3. Результат
прогнозування інтенсивності
пропускних
операцій
тат прогнозування
інтенсивності
пропускних
операцій
через лінію розмежування на виїзд з ТОТ у КПВВ в районі операції Об’єднаних
я на виїзд зсил
ТОТ
у КПВВ в районі Операції об’єднаних сил
у 2020 році (на підставі статистичних даних 2016-2019 років)
статистичних даних 2016-2019 років)

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Виходячи з практики роботи штабів ООДК, на сьогодні визначення напрямів та характеру можливої протиправної діяльності в
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основному здійснюється на підставі практичного досвіду офіцерів та
інформації про зафіксовані правопорушення за попередні роки. Разом з тим, правопорушення іноді не мають тенденційного характеру
та відбуваються випадково.
2. Методики, що розглянуті, практично не враховують особливості оформлення осіб та транспортних засобів для існуючих КПВВ в районі проведення ООС. Але використання методик, що пропонуються, дозволить більш обґрунтовано приймати рішення на здійснення
контрольно-режимних заходів щодо осіб та транспортних засобів, які
перетинають лінію зіткнення. Отже, прогнозування створює фундаментальну основу оперативно-службової та управлінської діяльності
в будь-якій сфері при виконанні різних функцій. Прогнозування відбувається в інтересах розвитку системи національної безпеки на дорожніх коридорах через лінію зіткнення на ділянках проведення ООС
в умовах визначеності, невизначеності або випадковості.
3. Інтенсивність пропускних операцій в КПВВ становить собою
динамічний ряд, а точніше його різновид – часовий ряд. Тому, з точки
зору простоти застосування, зрозумілості та достовірності пропонується до використання методичний апарат прогнозу основних показників ефективності контрольно-режимних заходів в КПВВ методом
побудови точкових та інтервальних прогнозів.
4. 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.
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naukovykh prats Natsionalnoia kademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby
Ukrainy imen Bohdana Khmelnytskoho[Collection of scientific papers of the
National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine] № 35. Part II.
Khmelnytskyi, P. 175–179. (in Ukrainian)
Volodymyr Bondar, Ivan Maniakov. Turnover indicators using the methods
of construction of point and interval forecasts in the entry-exit control points in
the joint forse operation area
The issue of forecasting at the State Border Service has received a great deal
of attention from scientists. Mainly investigated the forecasting of the indicators
of operational and service activities, the emergence of conflict situations, the
continuity of work the check-points, regional stability, etc. At the present, the
question of implementation of forecasts for the use of forces (means) of border
protection authorities in the JFOA remains unresolved. At the same time, the
techniques offered require appropriate specialist skills for the complexity of the
mathematical apparatus, as well as the mandatory application of automation of the
data processing process. In addition, techniques require a large sample of data over
time, which is not always possible. Based on the practice, to date, the determination
of the direction and nature of possible criminal or illegal activity is mainly based
on the officers’ practical experience, information about the offenses committed in

№ 2(80)
2019

59

військовi НАУКИ

previous years or effective cases of organization of service. However, trends in the
situation are not fully taken into account, changes in individual factors that may
affect the state of illegal activity at the state border, including in the area of JFO with
it dynamic development , are not predicted.
Key words: Joint Force Operations; prognostication; Intensity of flow of
persons; organization of border control; point forecast; passenger and transport
flows
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ
МОДЕЛІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ
КОМУНІКАЦІЙ СИЛ ОБОРОНИ
У статті розглянуто основі комунікативні функції системи стратегічних
комунікацій Сил оборони. Наведено характеристики елементів когнітивного
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інформаційного простору та детерміновані чинники, які впливають на діяльності органів управління Сил оборони. Проаналізовано і узагальнено сучасні умови функціонування системи стратегічних комунікацій в контексті їх
трансформації, а також виявлено ряд факторів, що створюють перешкоди на
шляху створення нових комунікативних можливостей.
На основі аналізу сучасних теоретико-методологічних концепцій управлінської діяльності органів військового управління досліджено питання взаємодії між можливими елементами системи стратегічних комунікацій Сил
оборони. Виявлено вплив основних детермінантів, які впливають на ефективність функціонування системи стратегічних комунікацій Сил оборони.
На відміну від існуючих підходів наведені складові комунікативної моделі системи стратегічних комунікацій Сил оборони відображає об’єктивну
реальність процесів, які обумовлюють взаємозв’язок між можливими функціями та умовами. Комунікативні системи в сферах національної безпеки відіграють когерентну роль, яка за своїм змістом відображає вертикальні та
горизонтальні взаємозв’язки системи безпеки та оборони України. Тому виникає необхідність проведення детального опису функцій систем, які задіяні для виявлення психологічного впливу на цільові аудиторії та системи, що
відповідають за проведення випереджувальних заходів.
Наведений опис елементів комунікативної моделі системи стратегічних
комунікацій Сил оборони дозволяє реалізувати модель, яка визначає сутність комунікативних можливостей системи стратегічних комунікацій Сил
оборони в інтересах реалізації протидії деструктивному психологічному
впливу. Особливу увагу приділено здатності об’єктивно прогнозувати можливі наслідки та адекватно реагувати (протидіяти) на негативні процеси. Запропонований методичний підхід має універсальний характер, а тому може
бути застосований при розробці аналогічних методичних засобів не лише
стосовно воєнної сфери, але і до усієї соціальної системи держави або її окремих секторів в інтересах забезпечення внутрішньополітичної стабільності.
Ключові слова: Медіа операція; інформаційний простір; стратегічні комунікації; Сили оборони; інформаційна інфраструктура, інформаційний ресурс; комунікативні можливості; психологічний вплив.

1. Вступ

Розвиток інформаційного суспільства дозволяє використовувати
для вирішення політичних чи соціокультурних завдань можливості
прихованого психологічного впливу на підсвідомість людей та масш62
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табного маніпулювання суспільною думкою. Це призвело до появи
нових форм і методів, завдяки яким провідні держави намагаються
досягти своїх зовнішньополітичних цілей. На зміну суто військового
аспекту війни приходять так звані “гібридні війни”. Нова форма (метод) інформаційної діяльності має суто прихований характер і використовує стратегічні комунікації для досягнення своїх цілей.
Розвиток системи стратегічних комунікацій Сил оборони України вимагає нових теоретичних підходів для обґрунтування пріоритетності функцій в реалізації адекватних інформаційних заходів.
Постановка проблеми. Виходячи із зазначеного виникає протиріччя коли з одного боку є комунікативні системи в сферах національної безпеки з іншого такі ж системи в силах безпеки та оборони. Тому виникає
необхідність проведення детального опису функцій систем, які задіяні
для виявлення психологічного впливу на цільові аудиторії та систем, що
відповідають за проведення випереджувальних інформаційних заходів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз джерел показав
[1-3], що зміст стратегічних комунікацій полягає в досягненні успіху в
збройній боротьбі не через інформаційне домінування в кількості залучених медіа ресурсу, а завдяки їх перевазі в інформаційних можливостях та організаційній побудові за мережевою структурою. Суцільна інформатизація та інтелектуалізація систем управління військами і
зброєю якісно змінили зміст операцій. Вони дістали назву “медійних”
або спеціальних операцій, що проводяться складом “мережевих ботів”,
які навмисно заманюють “соціальних зівак”, та керуються з єдиного
стратегічного центру й одночасно діють як окремі ключові елементи
системи стратегічних комунікацій державного й військового рівнів.
Метою статті є опис елементів комунікативної моделі системи
стратегічних комунікацій Сил оборони в інтересах реалізації протидії
деструктивному психологічному впливу та забезпечення випереджувальних інформаційних заходів.
2. Результати дослідження

Під випереджувальними інформаційними заходами будемо розуміти цілеспрямовану дію однієї сторони (джерело впливу) на іншу
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(об’єкт впливу) за допомогою певної інформації (інформаційного
процесу) для досягнення бажаного результату [3]. Головною метою
здійснення випереджувальних інформаційних заходів на об’єкти
інформаційної інфраструктури є досягнення переваги в інформаційному протиборстві, дестабілізація або виведення із ладу системи
державного (у тому числі військового) управління, деморалізація населення, особового складу Сил оборони, керівництва держави та осіб,
що приймають рішення на всіх рівнях державної влади та місцевого
самоврядування за рахунок проведення “медійних” операцій.
Особливістю “медійних” операцій є застосування побудованих на
нових принципах методів розвідки, управління й забезпечення, які дають можливість застосовувати сили й засоби не в одній лінії, а відразу
на всій сферах національної безпеки відповідно до своїх спроможностей. Спільне застосування контенту на всі можливі цільові аудиторії
підвищує результативність стратегічних комунікацій [4].
Протистояння меседжів (провокація) – це зіткнення як достовірних тематик повідомлень, так і упередженої інформації, яка класифікує події та не визнає норми і правил змістовного наповнення.
Упереджені та неупереджені меседжі можуть бути симетричними й
асиметричними. Асиметричні меседжі розповсюджуються інсайдерськими повідомленнями за участю суб’єктів, що якісно відрізняються стосовно інформаційного потенціалу й принципів організації та
управління.
Навіть без переходу до інформаційної операції асиметричні меседжі мають ряд специфічних ознак, які є наслідком обмеженого арсеналу засобів для слабших за можливостями учасників. В асиметричних
відносинах сильний партнер зазвичай не потребує застосування додаткових інформаційних заходів для нав’язування власної поведінки.
Тому зміст інформації часто відображається в латентному вигляді,
лише епізодично переходячи в інтенсивну фазу у формі жорстоких
і на перший погляд ірраціональних закликів, зокрема “зрада”, “все
втрачено”. Такі дії є тим засобом з обмеженого арсеналу, за допомогою
якого асиметричні меседжі мають сильніший психологічний вплив (і
потенційно перемагають) над симетричними меседжами [5].
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Виходячи із зазначеного виникає протиріччя з одного боку є комунікативні системи в сферах національної безпеки з іншого такі ж
системи в силах безпеки. Тому виникає необхідність розмежування
функцій між цими системами з виявлення психологічного впливу на
цільові аудиторії.
Під час хаотичного використання інформаційного простору важко визначити противника, тим паче важко вести мову про правові,
етичні та моральні норми поведінки. Без них організоване насильство
веде до деградації локальних спільнот, їх варваризації.
Наприклад, в Україні досі тривають дискусії щодо терміну “антитерористична операція”, який не відображає сутності подій в зоні конфлікту на Донбасі. З іншого боку, друга сторона протистояння, Росія,
офіційно не визнає своєї участі, тож якщо це війна – то хто противник?
М. Требін одним з перших українських дослідників визначає використання комунікативних можливостей з впливу на конкретні цільові аудиторії, як певну форму гібридної війни [6]. Використання такої
форми дозволяє державам зняти з себе відповідальність за військове
втручання, порушення норм міжнародного права і підтримку нерегулярних військових формувань. В схожих термінологічних рамках дане
явище аналізують експерти українського Центру суспільних відносин,
коли визначають, це як сукупність підготовлених і оперативно реалізованих державою дій військового, дипломатичного, інформаційного, економічного характеру, спрямованих на досягнення стратегічних
цілей. Тому, все частіше досягнення перемоги відбувається не на полі
бою, а в когнітивному та економічному просторі.
Використання переваг когнітивного інформаційного простору в
системі стратегічних комунікацій дозволяє державам уникати відповідальності за розв’язання збройного конфлікту, військові злочини,
порушення міжнародного права або знаходити інформаційні приводи
для виправдання власної агресії.
Важливою частиною такої форми політичного насилля є використання цивільної інфраструктури та інформаційних каналів комунікації для маніпулювання суспільною думкою і забезпечення підтримки
№ 2(80)
2019

65

військовi НАУКИ

місцевого населення. Фактично, це реалізується у формі психологічного впливу, який включає отримання розвідувальної інформації, психологічний тиск і дезінформацію, кібератаки, руйнування інформаційної
інфраструктури противника. Саме тому, український політолог Є. Магда висловив думку, що в умовах сучасного інформаційного суспільства
головним засобом ефективної реалізації гібридної війни є контроль
над інформаційним простором [6]. Як ми можемо побачити, комунікативна гібридна війна характеризується органічним поєднанням методів прямої і непрямої агресії, із залученням нерегулярних військових
формувань, невдоволеного цивільного населення та інфраструктури.
Для оцінювання рівня деструктивного інформаційного впливу на
об’єкти інформаційної інфраструктури необхідно мати певну систему
показників, а для визначення його критичного (допустимого) значення – відповідні критерії.
У [5]; [7] стверджується, що формалізація та оцінювання інформаційного впливу за допомогою точних математичних моделей і методів суттєво обмежені через:
різнорідність, розподіленість, багатозв’язність і динамічність
джерел і об’єктів інформаційних загроз, що його породжують;
надто велику кількість параметрів, що відображають суспільні інформаційні відносини і характеризують відповідні інформаційні загрози;
відсутність необхідних статистичних даних внаслідок неповноти,
неоперативності і недостовірності практично доступної інформації.
Виходячи із наведених аргументів, одним із підходів до отримання
оцінок інформаційного впливу може бути застосування методів експертного оцінювання на основі використання досвіду фахівців інформаційної сфери [5, 7] за показниками, які характеризують такий вплив
на об’єкти інформаційної інфраструктури. Саме професійний досвід та
інтелектуальні можливості фахівців інформаційної сфери дають можливість відносно адекватно “вимірювати” інформаційні процеси, які
проявляються безпосередньо в певному інформаційному просторі. Це
може стати основою становлення вищезазначеної системи моніторингу
загроз.
66

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: військові та технічні науки

військовi НАУКИ

Гібридна війна планується не під стратегію фронтальної війни, а
під стратегію інформаційної війни, де відбувається побудова альтернативної зомбі-реальності, всередині якої є можливим перетворення
супротивника на ворога (приреченого на фізичне знищення) і нелюдь
(хто не має права вважатися людьми).
Врахування зазначеного дозволило визначити п’ять елементів гібридності стратегічних комунікацій: модальність проти структури,
одночасність, злиття, комплексність, злочинність. Ці характеристики підходять навіть до простих інформаційних заходів. Гібридність
стратегічних комунікацій, як основного елементу гібридної війни
відокремлює те, що вони містять одне правило – жодних правил. Їх
тактика відзначається гнучкістю та різномаїттям, тут можливо все.
Головною і керуючою складовою гібридної війни є комунікативна
можливість, яка, має давню історію, на сьогодні набуває нової, модифікованої форми і постає у вигляді постійного потокового інформаційного поля.
Потокове інформаційне поле – це набір комунікацій у поєднанні з
негативною інформацією, яка поділена між цільовими аудиторіями та
з певним прогнозом моделює і програмує їх поведінку за допомогою
засобів інформаційного впливу.
Важливим завданням потокового інформаційного поля є ідентоцид, тобто знищення національної-державної-громадянської ідентичності країни-суперника до такого стану, коли про нього можна сказати одне – нелюдь і ворог. Суть ідентоциду – переконання більшості
народу своєї країни, а в ідеалі і частини народу супротивника в злих
намірах супротивника щодо своїх.
Об’єктом потокового інформаційного поля є як масова свідомість,
так і індивідуальна. Інформаційний вплив може здійснюватися як на
тлі інформаційного шуму, так і в умовах інформаційного вакууму.
Фактично потокове інформаційне поле будується за тими ж
принципами, що і будь-яка рекламна кампанія. Її завдання – продати ідею гібридного агресора. Атака спрямована не на тіла, а на душі
противника, адже найсильніші конфлікти в історії людства, як відомо,
мали у своїй основі релігійний характер. Тому система стратегічних
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комунікацій є головною і дуже сильною складовою гібридної війни.
Нав’язування чужих цілей – це те, що робить таку війну війною і відрізняє її від звичайної реклами.
Для протидії зазначеному необхідно контролювати протокол, алгоритм, а не потоки інформації. Інформація може циркулювати досить
вільно, найважливіше те, як її декодувати. У центрі уваги – контроль
над інформаційним кодом.
Наступним кроком протидії є створення можливостей для нівелювання на виході негативну або небезпечну інформацію, яка в процесі її поширення набуде протилежного значення. Коли збільшується
обсяг інформації, що вільно циркулює, на перше місце висувається
приховування та керування кодами. За таких умов необхідно створювати алгоритми дешифрування інформації, її структуризації, узагальнення та кінцевого використання.
Ефективне поводження з інформацією надасть можливість змінити на свою користь навіть ті інформаційні потоки, які на перший
погляд невигідні.
Комунікативна гібридна війна завжди є брудною за своїм змістом, бо, вона характеризується такими методами, як: підкуп, залякування, злочинність, викрадення людей, мародерство, насилля проти
цивільних, захоплення державних установ, організація і проведення
терористичних актів (підтвердженням цього стали численні теракти
в Одесі та Харкові) [3].
Наведені результати наукового дослідження підтверджують домінуючу роль деструктивного психологічного впливу під час обґрунтування випереджувальних інформаційних заходів. Тому основні зазначених елементів визначимо елементи комунікативної моделі системи
стратегічних комунікацій Сил оборони, які наведені на рис. 1
Врахування зазначених елементів моделі реалізації системи стратегічних комунікацій Сил оброни (рис.1) дозволить підтримувати достатній рівень інформаційної безпеки Міністерства оборони України
та Збройних Сил України і створити належні умови для реалізації
функцій управління усіма суб’єктами Сектору безпеки і оборони держави з метою вирішення завдань військового будівництва у мирний
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захоплення державних установ, організація і проведення терористичних актів
(підтвердженням цього стали численні теракти в Одесі та Харкові) [3].
Наведені результати наукового дослідження підтверджують домінуючу
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сцілеспрямовані інформаційні заходи сил Оборони на суб’єкти
інформаційного простору за допомогою певної інформації або інформаційних
процесів для досягнення бажаного інформаційного ефекту
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Рис. 1. Модель реалізації системи стратегічних комунікацій Сил оборони

Визначені елементи системи стратегічних комунікацій Сил оборони України відповідають сучасному стану і середньостроковому
прогнозу воєнно-політичної обстановки та можуть уточнюватися з
урахуванням змін безпекового середовища, умов соціально-економічного розвитку України.
3. Висновки та перспективи подальших досліджень

Отже, наведені елементи комунікативної моделі системи стратегічних комунікацій Сил оборони дозволяють визначити можливості
інформаційного впливу в умовах зростаючого впливу суспільної ін№ 2(80)
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формації. За своєю природою прояви зовнішнього і внутрішнього
інформаційного впливу є дуже різноманітними, що створює значні
труднощі при його формальному описі.
З іншого боку, незважаючи на важливість цього питання для
практики сьогодення, системне вивчення та оцінювання інформаційного впливу на об’єкти інформаційної інфраструктури Сил оборони,
ще не розроблена із-за недосконалості відповідної теоретичної бази.
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Vitaliy Katsalap, Oleksandr Voitko. Features of implementation of the system of strategic communications of the strengths of defense
The article deals with the communicative functions of the strategic communications system of the Defense Forces. The characteristics of elements of the cognitive informational space and deterministic factors that influence the activities of the
bodies of the Defense Forces are presented. The modern conditions of functioning
of the system of strategic communications in the context of their transformation are
analyzed and summarized, as well as a number of factors that create obstacles on
the way of creation of new communicative possibilities are revealed.
On the basis of the analysis of modern theoretical and methodological concepts of management activity of military authorities, the issues of interaction between possible elements of the system of strategic communications of the Defense
Forces were investigated. The influence of the main determinants influencing the
effectiveness of the system of strategic communications of the Defense Forces has
been revealed.
Unlike the existing approaches, the components of the communicative model
of the strategic communications system provided by the Defense Forces reflect the
objective reality of the processes that determine the interconnection between the
possible functions and conditions. Communicative systems in the areas of national
security play a coherent role, which in its content reflects the vertical and horizontal interrelations of the security and defense system of Ukraine. Therefore, there
is a need for a detailed description of the functions of systems that are involved in
identifying the psychological impact on target audiences and systems responsible
for taking precautionary measures.
The given description of the elements of the communicative model of the strategic communications system of the Defense Forces allows to implement a model

№ 2(80)
2019

71

військовi НАУКИ

that determines the essence of the communicative capabilities of the strategic communications system of the Defense Forces in the interests of counteracting destructive psychological impact. Particular attention is paid to the ability to objectively
predict possible consequences and to respond adequately (counteract) to negative
processes. The proposed methodological approach is of a universal nature and can
therefore be used in the development of similar methodological tools, not only in
the military sphere but also in the whole social system of the state or its separate
sectors in the interests of maintaining internal political stability.
Key words: Media operation; information space; strategic communications;
Defense Forces; information infrastructure, information resource; communicative
possibilities; psychological impact.
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Аркадій Дзяворук
старший викладач кафедри прикордонного контролю
Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ
СИСТЕМИ ПРОПУСКУ ОСІБ І ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ У КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУВИЇЗДУ В МЕЖАХ РАЙОНІВ ВИНИКНЕННЯ
ЛОКАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
У статті наведені результати дослідження проблемних питань охорони
лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України в частині,
що стосується організації пасажирського, транспортного та вантажного сполучення через лінію зіткнення у зоні проведення операції Об’єднаних сил,
функціонування контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Запропоновано концептуальну структуру системи пропуску осіб і транспортних засобів у контроль© Дзяворук А., Бойко В.
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них пунктах в’їзду-виїзду в межах районів виникнення локальних збройних
конфліктів. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми та на які опираються автори.
Висвітлено результати аналізу дій підрозділів ДПСУ в зоні проведення
операції Об’єднаних сил та проблематичні питання забезпечення
прикордонної безпеки.
Викладено та розкрито зміст основних завдань Державної прикордонної
служби України в зоні проведення операції Об’єднаних сил, а саме: Державна
прикордонна служба України у межах своїх повноважень у взаємодії зі
Збройними Силами та іншими військовими формуваннями, правоохоронними
і фіскальними органами здійснює оперативно-службову та бойову діяльність
(ОСБД) у зоні проведення операції Об’єднаних сил під впливом багатьох
факторів політичного, військового та суспільного характеру, що вимагає
від неї постійного удосконалення прийомів і способів дій. Упроваджено
актуальні підходи щодо системи пропуску осіб, транспортних засобів та
вантажів через лінію зіткнення у зоні операції Об’єднаних сил. Розкрито
основні елементи системи пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів
через лінію зіткнення у КПВВ у межах районів виникнення локальних
збройних конфліктів.
Ключові слова: Державна прикордонна служба України; охорона
межі з тимчасово окупованою територією України; прикордонна безпека;
контрольний пункт в’їзду-виїзду; пропускні операції.

1. Вступ

Постановка проблеми. В умовах збройного конфлікту на Сході
України важливою функцією держави є забезпечення потреб гуманітарного характеру для мирного населення, яке проживає по обидві
сторони лінії зіткнення. З цією метою протягом 2014-2019 р.р. організовано контрольований пропуск через цю лінію цивільних осіб,
невійськових транспортних засобів та вантажів; запроваджено державну стратегічну гуманітарну підтримку громадян України, які проживають на непідконтрольній території, та вимушених переселенців;
створено ряд гуманітарно-логістичних центрів (ГЛЦ) поблизу лінії зіткнення. Разом з тим, під час здійснення пропуску значних людських
мас в районах проведення бойових дій виникають проблемні питання,
як то: забезпечення потрібної пропускної спроможності контрольних
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пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ), організація пасажирського залізничного сполучення через лінію зіткнення, забезпечення належного рівня
безпеки представників контрольних органів та цивільних осіб у місцях проведення контролю тощо.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у межах своїх
повноважень у взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями, правоохоронними і фіскальними органами здійснює
оперативно-службову та бойову діяльність (ОСБД) у зоні проведення
антитерористичної операції (АТО) під впливом багатьох факторів
політичного, військового та суспільного характеру, що вимагає від неї
постійного удосконалення прийомів і способів дій. Таке удосконалення
повинно проводитись на підставі результатів глибоких та всебічних
наукових досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. У роботі
[5] визначено місце та роль органів охорони державного кордону
в процесі забезпечення прикордонної безпеки в умовах збройного
конфлікту. Результати аналізу дій підрозділів ДПСУ в зоні проведення операції Об’єднаних сил та проблематичні питання забезпечення
прикордонної безпеки як складової національної безпеки України
інтегрованого управління кордонами містяться у [5]. У роботі [3] започатковано дослідження порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів уздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Питання правового
регулювання охорони межі з тимчасово окупованою територією
України в контрольних пунктах в’їзду-виїзду висвітлено у [2]. Однак у межах цих робіт питання формалізації процесу організації і
здійснення пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через
лінію зіткнення у зоні операції Об’єднаних сил не розглядались.
Метою статті є визначення шляхів удосконалення логічних
елементіву системі ОСБД ДПСУ, що використовуються в організації та
здійсненні пропуску осіб і транспортних засобів через лінію зіткнення
у зоні операції Об’єднаних сил.
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2. Результати дослідження

Впровадження актуальних підходів щодо системи пропуску
осіб, транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення у зоні
операції об’єднаних сил зумовлена таким: забезпечення належного
рівня безпеки на діючих дорожніх коридорах; забезпечення реалізації
гуманітарної стратегії держави відносно громадян України, які
постраждали на непідконтрольній території; конкретизація функцій
ДПСУ під час виконання завдань військового, прикордонного та
гуманітарного характеру на діючих коридорах у зоні проведення
операції об’єднаних сил; модернізація діючої структури КПВВ у
зв’язку зі сталою динамікою руху громадян України; часткова демілітаризація ДПСУ.
Органи і підрозділи ДПСУ під час виконання функцій у КПВВ
повинні додержуватись таких принципів: патріотизм, законність
дій персоналу ДПСУ, дотримання антикорупційного законодавства;
державний імідж; безпека (захист особового складу, контрольних
служб та учасників руху); відкритість для громадського контролю.
Враховуючи досвід проведення контрольних операцій ДПСУ у
зоні операції об’єднаних сил, авторами сформовано концептуальну
структуру системи пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів
через лінію зіткнення у КПВВ в межах районів виникнення локальних
збройних конфліктів (див. малюнок).
Система пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення у КПВВ в межах районів виникнення локальних
збройних конфліктів включає в себе наступні елементи:
створення належної інфраструктури КПВВ, яка відповідає умовам обстановки;
правове оформлення процесу організації і здійснення контролю
осіб,транспортних засобів та вантажів у КПВВ;
система інформаційного забезпечення та контрпропаганди;
система технологій проведення контролю;
система безпеки функціонування КПВВ;
система службового антикорупційного контролю;
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окремі підходи до підбору та комплектування підрозділів ДПСУ,
виконання обов’язків персоналом;
система патрулювання у зоні функціонування КПВВ, ГЛЦ та
поблизу лінії зіткнення;
система громадського контролю (волонтерського руху) у КПВВ;
система забезпечення виконання функцій ДПСУ у КПВВ.
Елементи цієї системи мають свої характеристики, параметри і
особливості, містять комплекси заходів тощо, отже доцільно їх розкрити більш детально.
Правове оформлення процесу організації і здійснення контролю
осіб, транспортних засобів та вантажів у КПВВ відзначається
виданням низки нормативно-правових актів. детально. Так, Верховною
Радою України прийнято окремі закони щодо правового режиму на
тимчасово окупованій території України та внесено зміни до ряду
інших законів з питань надання правових підстав для виконання
ДПСУ контрольних функцій у зоні проведення АТО. Кабінетом
Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади
в межах компетенції у розвиток цих законів закріплено у правовому
відношенні норми щодо функціонування КПВВ, порядку здійснення
пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення.
Разом з тим проведений аналіз стану правового оформлення процесу
організації і здійснення контролю осіб, транспортних засобів та
вантажів у КПВВ показав необхідність дослідження нормативноправових засад їх роботи.
Для створення належної інфраструктури КПВВ, яка відповідає
умовам обстановки в зоні АТО, виділяється територія, обладнуються
робочі місця контрольних служб та правоохоронних органів,
волонтерів; розмежовуються смуги руху, стоянки автотранспорту,
у КПВВ встановлюється автономна система енергозабезпечення з
розрахунку на покриття потреб у електроенергії для проведення
контролю, забезпечення зв’язком, освітлення тощо, формуються зони
сервісного обслуговування та створюється система комунального
обслуговування.
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Система безпеки функціонування КПВВ включає комплекс
режимних заходів за об’єктами та територіальними ділянками
(блокпости 1 рубежу у КПВВ, ГЛЦ, ділянки дорожніх коридорів
між цими об’єктами та тилові підступи до них); фортифікаційне
облаштування КПВВ (інженерні споруди, укриття, у т. ч. для цивільних
осіб та ін.); систему оборони й охорони; систему спостереження;
систему протипожежної безпеки; систему техногенної та екологічної
безпеки; систему особистої безпеки персоналу.
У системі технологій проведення контролю передбачається
запровадження порядку оформлення осіб і транспортних засобів
у КПВВ та на блокпостах 1 лінії, максимальне використання відео
контролю функціонування КПВВ, формування технологічних
принципів забезпечення діяльності КПВВ та ГЛЦ (час роботи, категорії
осіб і транспортних засобів, характер вантажів, сталі показники
оформлення тощо).
Система службового антикорупційного контролю формується
спеціалізованими підрозділами внутрішньої безпеки ДПСУ на
основі визначеного відповідними інструкціями порядку роботи
військовослужбовців, які виконують обов’язки у КПВВ, та офіцерів,
які здійснюють контроль на внутрішню безпеку.
Система інформаційного забезпечення та контрпропаганди
поширюється на об’єкти і ділянки (КПВВ, ГЛЦ, лінія зіткнення) та
включає комплекси заходів з інформаційного забезпечення ДПСУ,
антитерористичного центру (штабу ООС), військово-цивільних
адміністрацій, правоохоронних органів; систему звукового, візуального
та інших видів оповіщення (за різними видами загроз та рівнями
небезпеки); заходи з роз’яснювальної роботи серед місцевого населення.
Система забезпечення виконання функцій ДПСУ у КПВВ включає
різнопланові логістичні напрямки: встановлення інтегрованих
інформаційних автоматизованих комплексів з відповідним
спеціалізованим програмним забезпеченням та базами даних,
засобами зв’язку із можливостями захисту інформації, технічними
засобами для перевірки документів та огляду осіб, транспортних
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засобів і речей (товарів, вантажів); використання службових собак;
відповідне озброєння та екіпірування прикордонників; оперативне
забезпечення контрольних операцій; забезпечення автотранспортом
та спеціальною технікою (оптичні засоби, прилади контролю об’єктів
і локальних ділянок, безпілотні літальні апарати, маскувальні засоби
та інш.).
У системі реагування на зміни в обстановці передбачається призначення чергових сил (резервів), створення додаткових спеціальних
груп у разі загострення обстановки, наявність чергових транспортних
засобів у КПВВ та на блокпостах 1 рубежу.
Основу системи патрулювання у зоні функціонування КПВВ,
ГЛЦ та поблизу лінії зіткнення складають міжвідомчі мобільні групи
з протидії контрабанді та економічним злочинам, окремі групи від
оперативно-розшукових та мобільних підрозділів ДПСУ у взаємодії з
правоохоронними органами, військово-цивільними адміністраціями
та військовими структурами Збройних Сил України. Велике значення
у функціонуванні цієї системи матиме чітко спланована багато
варіативна тактика дій у поєднанні з їх маскуванням та заходами
прихованого управління, бойова охорона та вогнева підтримка груп,
процесуальний супровід органами прокурорського нагляду.
Завданнями системи громадського контролю (волонтерського
руху) у КПВВ доцільно визначити такі:
розробка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення
системи пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через лінію
зіткнення;
упорядкування волонтерського руху, координація дій благодійних
організацій, об’єднань громадян, суб’єктів господарювання та
фізичних осіб у сфері матеріальної, технічної та іншої допомоги,
що надається в рамках підтримки операції Об’єднаних сил, та
гуманітарної підтримки громадян, які постраждали від незаконних
збройних формувань на тимчасово окупованій території;
оперативне та неупереджене висвітлення у засобах масової
інформації питань функціонування КПВВ;
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проведення роз’яснювальної роботи, надання консультативної,
правової та іншої допомоги громадянам, що постраждали внаслідок
актів тероризму на території проведення операції Об’єднаних сил.
До цієї роботи передбачається залучити в першу чергу громадські
об’єднання ветеранів операції об’єднаних сил, волонтерів, небайдужих
представників громадського суспільства, вимушених переселенців з
числа патріотично налаштованих громадян.
Окремі підходи до підбору та комплектування підрозділів
ДПСУ, виконання обов’язків персоналом характеризуються чіткими
параметрами вимог до підбору кандидатів на службу за контрактом та
одержаними ними після навчання практичними навичками.
Вимоги до підбору кандидатів формуються із урахуванням
принципів патріотизму, територіального обмеження, загальної
освіченості, мирного співіснування у поєднанні із готовністю до
захисту загальнолюдських цінностей тощо. Пропонується такий варіант вимог до підбору кандидатів на службу за контрактом у органи
та підрозділи ДПСУ, які функціонують у зоні АТО: жителі Донецької
та Луганської областей віком 19–25 років, комунікабельні, з достатнім
рівнем інтелекту та відповідними: освітою,зовнішніми даними, станом
здоров’я, фізичною підготовленістю і репутацією. Окрім цього, бажане
знання іноземної мови та наявність посвідчення водія.
Після проходження курсу навчання військовослужбовці повинні
мати практичні навички з перевірки документів, користування
комп’ютерною технікою та технічними засобами, огляду транспортних
засобів і вантажів, упевненого володіння табельною зброєю, складання
процесуальних документів з оформлення правопорушників, оцінки
ризиків протиправної діяльності.
Для одержання таких практичних навичок повинні розроблятись
спеціальні навчальні програми, які включатимуть дисципліни
військово-професійної та гуманітарної спрямованості, у тому числі:
тактика прикордонної служби, вогнева підготовка, психологічна
підготовка до діяльності в особливих умовах, тактична медицина, а
також заняття з патріотичного виховання.
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3. Висновки та перспективи подальших досліджень

У статті розглянуті аспекти, що стосуються організації сполучення
з тимчасово окупованою територією України, систематизовано
окремі елементи оперативно-службової та бойової діяльності ДПСУ,
у результаті чого розроблено концептуальну структуру системи
пропуску осіб і транспортних засобів у контрольних пунктах в’їздувиїзду.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є вивчення
окремих складових системи пропуску осіб і транспортних засобів у
контрольних пунктах в’їзду-виїзду з метою підвищення ефективності
застосування сил і засобів ДПСУ у зоні проведення АТО. У процесі
досліджень доцільно передбачити вирішення низки завдань у
технологічній, інформаційно-аналітичній, технічній галузях, сферах
протидії тероризму, корупції та контрабанді.
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Dziavoruk A. D., Boiko V. V. Recommendations for improving the structure of the system for persons and vehicles crossing entry and exit points in areas where local armed conflicts occur.
The article presents the results of the study of problems of protection of the
line separating the temporarily occupied territory of Ukraine in terms of the organization of passenger, transport and cargo traffic through the collision line in
the zone of the joint forces operation, the functioning of entry and exit points. The
conceptual structure of the system for persons and vehicles crossing entry and exit
points in areas where local armed conflicts occur is proposed. The analysis of recent
studies and publications that started solving this problem is carried out. The results
of the analysis of the actions of the SBGSU units in the area of the joint forces operation and problematic issues of border security are highlighted.
The content of the main tasks of the State Border Guard Service of Ukraine in
the zone of the joint forces operation is described. Namely, the State Border Guard
Service of Ukraine, within its powers, in cooperation with the Armed Forces and
other military formations, law enforcement and fiscal authorities, carries out operational, service and combat activities in the zone of the joint forces operation
under the influence of many factors of a political, military and public nature, which
requires it to constantly improve its methods and methods of action. Current approaches to the system of persons, vehicles and cargo crossing the line in the zone of
operation of the joint forces have been introduced. The main elements of the system
for persons, vehicles and goods crossing the line in the entry and exit points in areas
of local armed conflicts are revealed.
Key words: the State Border Guard Service of Ukraine; border protection the
line separating the temporarily occupied territory of Ukraine; border security; entry and exit point; border operations.
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ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті запропоновано науково-методичний апарат оцінювання ефективності системи управління органу Державної прикордонної служби Укра84
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їни. До складу науково-методичного апарату входить комплекс показників
оцінювання ефективності системи управління та відповідна методика. Для
оцінки ефективності системи управління органу Державної прикордонної
служби України застосовано комплекс показників, який включає групи часткових, інтегральних (сумарних) показників та сукупний (загальний) показник. Вибір показників здійснено на основі аналізу чинників, що впливають
на ефективність функціонування системи управління, висунутим вимогам,
проведених досліджень, а також досвіду оперативно-службової діяльності.
Отриманий результат дозволяє сформувати узагальнений інформаційний
потенціал для розроблення методики оцінювання ефективності системи
управління органу Державної прикордонної служби України. В основу методики для оцінювання ефективності системи управління (сукупного потенціалу системи управління органу Державної прикордонної служби України)
покладено графоаналітичну модель «квадрат потенціалу». Сутність моделі
полягає в тому, що вона представляє собою область, яка утворена одичними
векторами, що являють собою стан складових сукупного потенціалу системи
управління. Отримана в результаті розрахунків оцінка та її складові є основою для проведення аналізу ефективності системи управління органу Державної прикордонної служби України при виконанні завдань, що пов’язані
із забезпеченням безпеки державного кордону. Це дає можливість провести
порівняльну комплексну оцінку і дійти до висновків про ефективність побудови системи управління, а також про доцільність проведення заходів з її
удосконалення.
Ключові слова: безпека державного кордону; орган Державної прикордонної служби України; система управління; оцінка ефективності; науковометодичний апарат.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Виконання завдань із забезпечення безпеки державного кордону (далі – ДК), на відміну від інших сфер діяльності органу Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ),
має особливості, які принципово впливають на процеси планування, організації та здійснення оперативно-службової діяльності (далі
– ОСД). Важливу роль у цьому питанні відіграє система управління
(далі – СУ) органу ДПСУ, яка повинна мати раціональну організаційну структуру, бути укомплектована висококваліфікованими управлін№ 2(80)
2019

85

військовi НАУКИ

ськими кадрами, оснащена сучасними засобами управління із сучасними системами підтримки процесів прийняття рішень.
Практика ОСД свідчить, що науково-методичний апарат оцінювання ефективності СУ дедалі стає тим необхідним інструментом в
діяльності органів управління (далі – ОУ). При цьому він повинен забезпечувати коректність результату, можливість його контролю, виявлення слабких місць і на підставі цього визначення нових вимог та
рекомендацій щодо вдосконалення СУ. Отже, розширення інструментальної та розрахункової бази прикордонної науки зосереджує увагу
дослідників на оснащення ОУ науково-методичним апаратом, який
повинен забезпечувати управлінську діяльність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка науковометодичного апарату для оцінки ефективності функціонування СУ
повинна базуватися на комплексному використанні всього арсеналу
сучасних методів дослідження. При цьому особливу увагу необхідно
звертати на повноту визначення комплексу показників та критеріїв
оцінки, що відображають ефективність функціонування СУ, які повинні бути уніфікованими, за своїм змістом і математичному вираженню та не допускати суперечливості по відношенню один до одного.
Окремі питання, пов’язані із розробкою науково-методичного
апарату оцінки ОСД органу ДПСУ та їх систем управління, систем
управління військами (силами) розглядались в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців [1] - [5].
Віддаючи належне їх напрацюванням, слід відмітити, що питання, пов’язані з оцінюванням функціонування СУ органу ДПСУ в них
розглянуті не повністю, а аналіз існуючих методик свідчить, що вони
в основному забезпечують оцінку тільки окремих складових СУ та
елементів управлінської діяльності ОУ, і їх використання не дозволяє
в повній мірі оцінити потенціал та ефективність функціонування СУ
органу ДПСУ при виконанні завдань із забезпечення безпеки ДК. Зазначене обумовлює актуальність задекларованої теми статті.
Метою статті є удосконалення науково-методичного апарату оцінювання ефективності системи управління органу Державної прикордонної служби України.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Формулюючи поняття ефективності СУ органу ДПСУ, слід виходити з того, що це поняття нерозривно пов’язане зі ступенем реалізації потенційних можливостей його (органу ДПСУ) сил і засобів під час
реалізації функцій із забезпечення безпеки ДК. Причому, найважливішу роль у використанні потенційних можливостей органу ДПСУ в
результаті ОСД зіграє його СУ. Це визначається тим, що при здійсненні ОСД сили і засоби органу ДПСУ вводяться СУ у відповідні відносини між собою, які визначатимуть реалізовану частину їх потенційних
можливостей [1], [2].
Формулюючи поняття «ефективність системи управління» слід
виходити з основної її мети – забезпечити повне використання потенційних можливостей сил та засобів органу ДПСУ з урахуванням його
структури, специфіки ОСД, стану і властивостей озброєння і техніки тощо. Відповідно, ефективною можна вважати лише ту систему
управління, яка досягає своєї мети [1], [2].
Відповідно до зазначеного оцінювання ефективності функціонування СУ органу ДПСУ повинно: по-перше, показати якою мірою СУ
сприяє використанню потенційних можливостей сил та засобів, що
залучені до виконання завдань; по-друге, виявляти і оцінювати вплив
сукупності чинників на результати виконання завдань управління;
по-третє, надавати можливість оцінювати і прогнозувати результативність заходів щодо вдосконалення основних елементів СУ; почетверте, надавати можливість завчасно визначати стан СУ (ступінь
зниження рівня функціонування).
Результати проведеного аналізу [1]-[4] дозволяють стверджувати,
що стосовно до прояву ефективності в різних умовах можна виділити три види ефективності: потенційну, реальну, відносну. Потенційна
ефективність СУ (Wп) характеризує ступінь досягнення мети при використанні всіх закладених в системі можливостей. Реальна ефективність (Wр) відображає реальний ступінь досягнення цілей СУ з урахуванням впливу сукупності факторів. Залежність Wп і Wр може бути
виражена через відносну ефективність:
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Wв=

Wp
,
Wn

(1)

Саме вона показує в якій мірі в даних умовах реалізуються потенціал СУ. В статті прийнято, що залежність реалізації потенційних
можливостей органу ДПСУ (рівень виконання завдань) від реалізації
потенціалу СУ є лінійною [1].
Під потенціалом СУ органу ДПСУ розуміємо притаманну їй максимальну здатність виконувати ті чи інші дії, вирішувати поставлені
завдання, що визначаються їх внутрішніми кількісно-якісними характеристиками і зв’язками незалежно від конкретних умов обстановки.
Під здатністю в цьому випадку будемо розуміти можливість СУ виконувати поставлені завдання з максимальною ймовірністю успіху [1].
В основу науково-методичного апарату для оцінки часткових і сукупного потенціалів СУ у статті покладено графоаналітичну модель
«квадрат потенціалу» [5], а оцінку сукупного потенціалу СУ проведено методом порівняльної комплексної оцінки за допомогою комплексу показників та критеріїв, які характеризують його складові (часткові
потенціали): раціональність; якість; оперативність; стійкість СУ. Тому
у дослідженні буде розглянута сукупність показників та критеріїв, що
дозволяють оцінити саме величини зазначених складових сукупного
потенціалу (часткових потенціалів) СУ органу ДПСУ.
Разом з тим, оцінка ефективності СУ органу ДПСУ є складним
багатогранним явищем і повинна проводитись з використанням багатьох показників, що знаходяться в певній підпорядкованості один до
одного відповідно до класифікації [1].
Під «показником ефективності» розуміємо кількісно виражена
міра досягнення певної мети або властивість СУ, що забезпечує досягнення цієї мети. Термін «критерій ефективності» СУ використовується, як правило, вибором найкращого (прийнятного) варіанта СУ
на основі показників ефективності.
Для всебічної оцінки ефективності функціонування СУ органу
ДПСУ будемо застосовувати комплекс показників, який включає групи часткових показників, чотири інтегральних (сумарних) показника
по групах та сукупний (загальний) показник (таблиця 1).
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Таблиця 1
Комплекс показників оцінки ефективності СУ органу ДПСУ

Сукупний (загальний) показник
(ступінь реалізації потенціалу СУ органу ДПСУ)
p
oper
jak
stijk
rac
p
K su = f ( K su , K su , K su , K su ) , 0 < K su ≤ 1,0

Інтегральні показники по групах
р а ц і о н а л ь н і с т ь якість
оперативність
стійкість
stijk
jak
oper
rac
B2 = f ( K su ) → 1 B3 = f ( K su ) → 1 B3 = f ( K su ) → 1
B1 = f ( K su ) → 1
Коефіцієнт
Коефіцієнт
раціональності СУ якості СУ
rac
ohopl
kat
K su = f ( K su , K su ) K sujak
Часткові показники по групах
Коефіцієнт
охоплення СУ
ohopl
K su
Коефіцієнт категоричності СУ
kat
K su

Коефіцієнт
Коефіцієнт
оперативнос ті стійкості СУ
stijk
nad
bezper
СУ
K su = f ( K su , K su )
oper
K su
Коефіцієнт
надійності СУ
nad
K su
Коефіцієнт
безперервності СУ
bezper
K su

Вибір даних показників проводився на основі аналізу чинників,
що впливають на ефективність функціонування СУ, висунутим вимогам, проведених досліджень, а також результатів ОСД.
Отже, результати проведеного аналізу, дозволяють стверджувати,
що основними показниками (характеристиками) СУ органу ДПСУ, що
впливають на ефективність її функціонування, є: оперативність (своєчасність вироблення рішень); якість (обґрунтованість рішень); стійкість (безперервність і надійність функціонування); раціональність
побудови (повнота охоплення, категоричність, укомплектованість ресурсами). Роль цих показників спрямована на максимальне використання потенційних можливостей СУ.
Фізичний смисл сукупного (загального) показника полягає в
тому, що він дозволяє оцінити на скільки реальний стан (потенцій№ 2(80)
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ні можливості) СУ органу ДПСУ відрізняється від ідеального. Саме
отримані результати у ході розрахунків (кінцевий та його складові)
будуть основою для проведення аналізу потенційної ефективності СУ
і її впливу на результати ОСД (рівень виконання завдань). Кількісне
значення даного показника в долях від одиниці може використовуватись для визначення рівня виконання поставлених завдань та подальшої оцінки СУ у т. ч. і рейтингової.
Розкриємо сутність та зміст даних показників.
Оперативність – здатність СУ відповідно до поставлених цілей і
завдань своєчасно виробляти і доводити до об’єктів управління керуючі впливи (розпорядження, накази). Тобто це здатність ОУ своєчасно приймати рішення.
Для оцінки оперативності СУ необхідно знайти максимально очікуваний або гарантований час виконання циклу управління ( T cikl
su ). Будемо вважати оперативність ( O su ) зворотній величині T cikl
su :
O su =

1 ,
cikl
T su

(2)

Відповідно до даного виразу вона являє собою число актів управління в одиницю часу. Час одного циклу процесу управління T cikl
su буде
zv
складатися з часу вироблення рішення ( T rish
su ) і часу зв’язку ( T su ):
cikl
rish
zv
T su = T su + T su ,

(3)

У свою чергу, час вироблення рішень T rish
на будь-якому з рівнів
su
управління буде включати в себе час циклів контролю T cksu та управління T cusu :
rish
ck
cu
T su = T su + T su ,

(4)

Тоді оперативність управління може бути оцінена в залежності
від гарантованої тривалості циклу управління за виразом:

(T su −T su )
= 1 e− 2σ 2 ,
σ 2π
cug

K

oper
su

cikl 2

(5)

де T cug
su – гарантована тривалість циклу управління, год.
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Якість управління – ступінь оптимальності рішень, що приймаються ОУ. Якість відноситься до числа основних показників, що характеризують СУ, і може бути визначений як ступінь наближення обраного рішення до оптимального.
Обґрунтованість рішення при розгляді n варіантів дорівнюватиме:
α⋅t

(6)

t
K obgr = 1 − e 1 ,

t =

t 1 ⋅ (− ln⋅ (1 − P ))
α



1
α = − ln 1 −

m


, t = m ⋅ t 1,


2Φ  ε
 0  ∆

u −µ






 ,



де a – ймовірність обґрунтованості одного варіанта рішення; t – час на дослідження n варіантів рішень; t 1 – час на дослідження одного варіанта рішення; m –
загальне число розглянутих варіантів рішень; µ– кількість параметрів, що оптимізуються при обґрунтуванні рішення; u – загальна кількість параметрів.

За залежністю (6) при заданому значенні часу, виділеному на прийняття рішення, можна визначити обґрунтованість рішення. Однак у
натуральному вираженні (6) не враховано рівень знань, отриманих в
навчальному закладі, і досвід роботи на посаді особи, яка приймає рішення. Досвід свідчить, що рівень знань посадової особи після закінчення навчального закладу поступово знижується. Імовірність рівня
знань ( P ) посадової особи підпорядкована показовому закону розподілу і може бути визначена по залежності:
zn

t
t zn ,
e
=
−
P zn P pr

(7)

де P pr – граничний рівень знань, отриманий посадовою особою за час навчання в
навчальному закладі; t zn – показник збереження отриманих в навчальному закладі
знань посадовою особою; t – тривалість періоду після закінчення навчання в навчальному закладі.

Разом з тим, у міру перебування посадової особи на даній посаді
ймовірність прийняття ним обґрунтованого рішення зростає. В цьому
випадку вона може бути визначена по залежності:
№ 2(80)
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t op
t od

(8)

P op = 1 − e ,

де t op – тривалість періоду перебування посадової особи на даній посаді; t od –тривалість періоду після закінчення навчального закладу.

Тоді показник якості управління може бути визначений за виразом:
jak
K su = P zn ⋅ P op ⋅ K obgr ,

(9)

Важливим показником ефективності управління є стійкість СУ
( K ) – це якість, що дозволяє системі витримувати зміни параметрів
зовнішнього середовища, відмінні від розрахункових. Для забезпечення стійкості важливі: безперервність управління; виключення помилок в оцінці стану об’єкта управління; виключення затримок в
оцінці стану об’єкта управління; дії персоналу. Тому вона, на наше переконання, включає показники: надійності та безперервності управління.
Під надійністю функціонування СУ ( K nad
su ) , розуміємо рівень
stijk
su

функціонування СУ в умовах відмов технічних засобів. Як надійність
СУ може виступати тривалість функціонування системи в заданих
межах без внесення керуючих впливів з боку ОУ.
Імовірність того, що момент часу перерви процесу управління t
vidm

(початку зміни К) знаходиться в межах інтервалу (t , t ) , тобто t < t < t
1

2

1

vidm

2

може бути визначена за формулою:

(

)

− λ (t 2−t1)
⋅
nad
,
K su = e−λ t 1 1 − e

(10)

Отже, чим довше інтервал часу зв’язку між керуючим і керованим
об’єктами ( t - t ), тим надійніше функціонує СУ, тим більш обґрунто2

1

ваними були розроблені рішення.
Не менш важливим показником працездатності СУ в цілому є по), тобто здатності СУ не допускати пеказник безперервності ( K bezper
su
рерв у роботі.
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Нехай t – момент перерви процесу управління – випадкова величина. Функція розподілу F (t ) випадкової величини t дорівнює
vidm

vidm

ймовірності того, що t < t , тобто F (t ) = P (t < t ) . Функція ( F (t ) ) виvidm

vidm

черпною мірою буде характеризуватиме надійність функціонування
СУ, так як вона повністю описує момент відмови t як випадкову веvidm

личину. На практиці функція часто набуває вигляду:
bezper

K su

= 1 − e−λ⋅t ,

(11)

де l – середня кількість відхилень (параметрів К), що припадають на одиницю часу.

Показник раціональності СУ ( K rac
su ) показує наскільки правильно
(раціонально) побудована її організаційна структура і включає: охоплення і категоричність управління).
) показує ступінь включення в осноПоказник охоплення ( K ohopl
su
вну СУ керованих об’єктів, дозволяє визначити кількість об’єктів СУ,
які зазнали керованого впливу з боку ОУ. Математичний вираз показника охоплення матиме вигляд:
K

ohopl
su


N − N ohopl 
−


N

= 1 − 1 − e
 ,





(12)

N ≥ N ohopl , N > 0,
де N – загальна кількість об’єктів СУ; N ohopl – число об’єктів управління, охоплених керуючими впливами.

Розподіл ймовірностей в даному випадку буде підпорядковане показовому закону розподілу. Отже, чим більше об’єктів буде охоплено
керуючим впливом, тим більше обґрунтованих рішень буде прийнято
посадовими особами ОУ і тим оперативніше вони будуть доводитися
до підлеглих.
Категоричність ( K kat
su ) – здатність передавати впливи на керований об’єкт в ясній, що не допускає інших тлумачень формі. Цей по-
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казник також підпорядкований показовому закону розподілу і в математичній постановці матиме такий вигляд:
K

kat
su


M vyk −M zad 
−

M vyk  ,
= 1 − 1 − e






(13)

M vyk ≥ M zad , M vyk > 0,
де M vyk – кількість виконаних управляючих впливів; M zad – кількість керуючих
впливів, заданих
наказом).

відповідним

керівним

документом

(розпорядженням,

Категоричність відноситься до числа основних показників. Вона
нібито характеризує якість прийнятих рішень.
На відміну від оперативності виміряти категоричність в процесі
управління якості прийнятих і реалізованих рішень по управлінню
неможливо, отже, про їх категоричність можна судити за наслідками,
конкретних результатів. Можна стверджувати, наприклад, що рішення Y 1 , категоричніше рішення Y 2 . Іншими словами, категоричність
рекомендується використовувати для управління самим процесом
управління шляхом вибору кращого варіанта функціонування СУ за
допомогою порівняльного аналізу апріорних оцінок.
Отже, запропонований комплекс показників оцінювання ефективності СУ дозволить ОУ якісно і з більшою часткою вірогідності, на
відміну від існуючих показників, зробити оцінку ефективності функціонування СУ, що безсумнівно з позитивним ефектом позначиться
на всьому процесі здійснення ОСД органу ДПСУ. В наведених розрахунках показано, як сукупний показник, який кількісно характеризує
внутрішню ефективність функціонування СУ, відповідає вимогам, що
висуваються. 3а допомогою обраного показника можна судити про
ступінь виконання завдань із забезпечення безпеки ДК силами і засобами органу ДПСУ за його прогнозуючою величиною.
Отриманий результат надає можливість сформувати погляди
щодо функціонування СУ органу ДПСУ, організації і методів роботи ОУ з урахуванням сучасних вимог, перспектив розвитку засобів
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управління та перейти до розробки інструментальних засобів, а саме
– методики, яка дозволяє визначати потенційні можливості СУ органу ДПСУ для оцінки ефективності її функціонування та рівня виконання завдань із забезпечення безпеки ДК.
Оцінка сукупності елементів потенціалу СУ органу ДПСУ є дуже
складним завданням, оскільки необхідно врахувати їхній взаємовплив, взаємодоповнення, синергічні ефекти їхньої взаємодії. Тому
з’являється потреба в проведенні комплексної оцінки, яка базується,
як на визначенні величини потенціалу СУ, так і на дослідженні динаміки його зміни.
Під методикою оцінки в роботі прийнято сукупність правил формалізованої обробки інформації щодо функціонування СУ органу
ДПСУ з метою визначення та аналізу її ефективності [5].
При вдосконаленні методики, в роботі були прийняті наступні
допущення і обмеження:
Необхідний рівень організації СУ органу ДПСУ в статті заданий
інтервалом, межі якого відповідатимуть мінімально прийнятному і
максимально досяжному рівню в даних умовах обстановки. Цілком
зрозуміло, що чим ближче досягнутий рівень СУ до максимально досяжного, тим вище ефективність управління (рівень виконання поставлених завдань). Умовою неготовності СУ органу ДПСУ до виконання завдань (зрив виконання завдань) у формалізованому вигляді
буде непопадання в даний інтервал.
Сукупність показників, що характеризують відповідність СУ вимогам, що висуваються, є визначною, тому показники економічної і
технічної ефективності не розглядаються.
При проведенні оцінки ефективності СУ враховувався вплив
двох груп внутрішніх чинників: керованих та слабокерованих. Влив
на ефективність СУ некерованих (зовнішніх) чинників у методиці не
враховується.
Загальний задум методики.
Ефективність управління силами та засобами органу ДПСУ при
виконанні завдань із забезпечення безпеки ДК визначається рівнем їх
виконання ( PVZ ). У свою чергу, рівень виконання завдань будемо ви№ 2(80)
2019

95

військовi НАУКИ

значити через реалізацію потенціалу СУ, тобто впливу її основних
складових ( B k ) на ступінь досягнення мети. Тобто, рівень виконання
завдання PVZ , буде функцією від B k , а залежність між рівнем виконання завдання та потенціалом СУ, приймається лінійною:
PVZ = F ( B k ) ⇒ 1 ,

(14)

Складові потенціалу системи управління � k будуть оцінюватися у
відсотках, і якщо вони будуть дорівнюють 100%, то потенціал СУ буде
максимальним.
Як вже було зазначено, в основу оцінки ефективності СУ органу
ДПСУ покладено оцінку її потенціалу. Для проведення оцінки потенціалу СУ органу ДПСУ можуть використовуватись різні методичні
підходи. В статті з метою визначення та розвитку потенціалу СУ використано графоаналітичний метод «квадрат потенціалу» [5] – комплексний метод оцінки потенціалу СУ. Він передбачає:
1) визначення показників оцінки та їх групування. У нашому випадку для оцінки потенціалу СУ органу ДПСУ такими групами показників є: раціональність, якість, оперативність і стійкість;
2) визначення вагомості показників (за необхідністю), сума ваги
по кожній групі дорівнює 1. Враховуючи важливість всіх груп показників, в статті прийнято вагу показників однаковою;
3) визначення еталонних значень показників. Еталонні значення
показників, як правило, можуть вибиратися по показникам найкращої СУ, або можуть бути бажані (встановлені). В статті розглядається ідеальна СУ, тому всі еталонні значення показників дорівнюють 1
(рис. 1);
4) проведення розрахунку довжини вектору B k для кожної (k-ї)
групи за формулою:

 n ПV
× q i×100,
B k = ∑

V=1 П V5

(15)

де k – кількість груп показників (1 – 4); Пі – показник групи по якої проводиться
оцінка; Піе – значення показника еталонної системи управління (100 %); qi – вага
показника; n – кількість показників в групі.
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2) визначення вагомості показників (за необхідністю), сума ваги по кожній
групі дорівнює 1. Враховуючи важливість всіх груп показників, в статті
прийнято вагу показників однаковою;
3) визначення еталонних значень показників. Еталонні значення
показників, як правило, можуть вибиратися по показникам найкращої СУ, або
можуть бути бажані (встановлені). В статті розглядається ідеальна СУ,військовi
тому всі НАУКИ
еталонні значення показників дорівнюють 1 (рис. 1);
Вектор В1
раціональність СУ
100

Вектор В4
стійкість СУ

Вектор В2
якість СУ

100

100

11


П і × q  ×100,
=
В k  ∑
i
 і =1 П іе 100
n

(15)

Вектор
де k – кількість груп показників (1 – 4);
ПіВ3 – показник групи по якої
оперативність
СУ
проводиться оцінка; Піе – значення показника
еталонної
системи управління
(100%);
вага показника;
n – кількість
показників
в групі.
Рис. q1.i –Графічне
зображення
«квадрата
потенціалу»
ідеальної СУ
5) побудова
графіку «квадрату
квадрат-потенціалу
системи
що
Рис.1 – Графічне
зображення
потенціалу»
ідеальноїуправління,
СУ
5) побудова
графіку
квадрат-потенціалу системи управління,
досліджується
(рис.
2);

досліджується
(рис. 2);довжини вектору
4)
проведення розрахунку
формулою:

В

k

що

для кожної (k-ї) групи за

Вектор В1
раціональність СУ

100%

75%
Вектор В4
стійкість СУ

Вектор В2
якість СУ
75%

75%
100%

100%
50%

100%
Вектор В3
оперативність СУ

Рис.
2. Графічне
зображення
потенціалу»
досліджується
Рис.2
– Графічне
зображення«квадрата
«квадрату потенціалу»
СУ,СУ,
що що
досліджується
(приклад)
(приклад)
6) висновки за формою квадрат-потенціалу СУ:

№ 2(80)за розмірами квадрату: якщо довжина вектору Вк >70 – СУ має крупний
2 0потенціал;
19
якщо довжина вектору 30 ≤ Вк ≤70 – СУ має середній потенціал;
якщо довжина вектору Вк < 30 – СУ має малий потенціал;
за типом квадрату потенціалу:
якщо довжина вектору В1=В2=В3=В4 – СУ має збалансований потенціал
(форма графічної фігури є квадратом) (рисунок 1);

97

військовi НАУКИ

6) висновки за формою квадрат-потенціалу СУ:
за розмірами квадрату: якщо довжина вектору Вк >70 – СУ має
крупний потенціал; якщо довжина вектору 30 ≤ Вк ≤70 – СУ має середній потенціал; якщо довжина вектору Вк < 30 – СУ має малий потенціал;
за типом квадрату потенціалу:
якщо довжина вектору В1=В2=В3=В4 – СУ має збалансований потенціал (форма графічної фігури є квадратом) (рисунок 1);
якщо довжина векторів В1 – В4 сильно різниться – СУ має незбалансований потенціал (форма графічної фігури є неправильним чотирикутником).
При цьому отриманий результат показує на скільки повно буде
використаний потенціал системи при даному варіанті її організації і
відповідно потенційні можливості органу ДПСУ під час виконання
конкретного завдання.
При визначенні меж інтервалів, в яких повинні знаходитися B1-4 ,
щоб забезпечити необхідний рівень виконання завдання, слід виходити з того, що неповна реалізація потенціалу СУ в результаті неправильної її організації, рівносильна зниженню боєздатності сил та засобів органу ДПСУ (таблиця 2) [5].
Таблиця 2
Допустимі значення зниження потенціалу СУ,
що забезпечують виконання поставленого завдання
Боєздатність
СУ органу
ДПСУ

Рівень
виконання поставленого завдання
силами і засобами органу ДПСУ

Обмежено
боєздатна

Завдання виконано у встановлені терміни з встановленим рівнем
Завдання виконано з перевищенням
термінів і/або більш низьким рівнем

Не боєздатна

Завдання не виконано

Боєздатна
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Виходячи з цього критеріями оцінки ефективності СУ обрано
такі значення Вк, при попаданні в які слід очікувати, що при даній
організації СУ під час виконання завдання:
завдання, що покладені на орган ДПСУ, будуть виконані у встановлені терміни і запланованим рівнем – при 100 ≥ Вк > 70;
завдання, що покладені на орган ДПСУ, будуть виконані але з
перевищенням термінів і/або рівнем нижче запланованого – при
70 ≥ Вк ≥ 30;
завдання, що покладені на орган ДПСУ, будуть не виконані – при
Вк < 30.
Отримана в результаті розрахунків оцінка та її складові будуть
основою для проведення аналізу ефективності СУ органу ДПСУ при
виконанні завдань, що пов’язані із забезпеченням безпеки ДК.
На основі аналізу комплексної оцінки і її складових представляється можливим: визначити в якій мірі СУ сприяє найбільш повному
використанню потенційних можливостей органу ДПСУ і відповідають вимогам, що висуваються; дати можливість оцінювати й прогнозувати ефективність СУ, щоб надати цілеспрямований характер проведенню заходів щодо вдосконалення управління; завчасно визначати
найбільш слабкі місця і недоліки в СУ з метою вироблення заходів
щодо їх усунення та визначати напрямки, заходи щодо вдосконалення
ефективності управління.
7) аналіз ефективності СУ:
порівняння отриманої оцінки ефективності управління за векторами В1 – В4 з максимально можливою. Якщо В1=В2=В3=В4=100 %,
то реалізація потенціалу СУ буде максимальною і подальший аналіз
можна не проводити. У разі якщо В1 – В4 <100 %, то залежно від величини відхилення здійснюється перехід до другого етапу;
визначення векторів СУ чисельні значення яких нижче нормативних;
аналіз впливу векторів СУ на процес управління;
визначення основних заходів, шляхів удосконалення векторів, які
дозволять збільшити ефективність СУ;
на основі визначених заходів приймається рішення і складається
план підвищення ефективності векторів і СУ в цілому.
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аналіз впливу векторів СУ на процес управління;
визначення основних заходів, шляхів удосконалення векторів, які
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дозволять
збільшити ефективність СУ;
на основі визначених заходів приймається рішення і складається план
підвищення ефективності векторів і СУ в цілому.
На На
підставі
методики
розроблено
алгоритм
підставірозробленої
розробленої методики
розроблено
алгоритм
роботи роботи
щодо
порядку
її
використання
ОУ
органів
ДПСУ
(рис.
3).
щодо порядку її використання ОУ органів ДПСУ (рис. 3).
Початок
1

Визначаються поточні значення
інформаційних ознак організації роботи
системи управління.

Збір інформації про
стан СУ

2
Визначення показників оцінки
та їх групування
3

Визначаються вектори оцінки (В1-4)
потенціалу системи управління (готовність до
управління; якість; оперативність;
б
і
Визначається вага (qi) по кожному показнику
потенціалу системи управління. Сума ваги по
кожному вектору дорівнює 1.

Визначення ваги показників
по кожному вектору

4

Еталонні значення показників вибираються
по показникам найкращої СУ, або можуть
бути встановлені бажані (ідеальні).

Визначення (встановлення)
еталонних значень показників

5
Розрахунок довжини векторів
потенціалу СУ
6

Побудова графіку
«квадрат потенціалу» СУ

Будується графік «квадрат потенціалу» для
існуючої та еталонної СУ

Проведення аналізу
потенціалу СУ

Розраховується загальна оцінка потенціалу
СУ (за розмиром і типом квадрату) та її
прогнозована ефективність.
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так 8
9

 n Пі
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В k  ∑
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 і =1 П іе


Розраховується загальна оцінка потенціалу
СУ (за розмиром і типом квадрату) та її
прогнозована ефективність (рівень виконання
завдання).

Вк ≥ Ветал
ні

1)Визначення складових СУ чисельні значення
яких нижче еталонних.
2)Аналіз впливу складових.
3)Визначення основних заходів з удосконалення
даної складової, що дозволять її збільшити.
4)Прийняття рішення і складання плану
підвищення ефективності СУ.

Детальний аналіз
векторів потенціалу СУ та
прийняття рішення
Кінець

Рис. 3 – Алгоритм роботи ОУ органу ДПСУ при проведенні оцінки

Рис. 3 – Алгоритм роботиефективності
ОУ органу ДПСУ
СУ при проведенні оцінки
Під алгоритмом розуміємо
– точний набір
ефективності
СУінструкцій щодо послідовності

та змісту виконання певних дій (кроків), які потрібно здійснити, щоб оцінити
Під алгоритмом
розуміємо
ефективність
СУ органу
ДПСУ. – точний набір інструкцій щодо послі-

довності та змісту виконання певних дій (кроків), які потрібно здійснити, щоб оцінити ефективність СУ органу ДПСУ.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, для усунення проблемних питань, що були сформульовані
на початку статті, розроблено науково-методичний апарат для оцінювання ефективності СУ на основі графоаналітичної моделі оцінки
її потенціалу. Для обчислення величини потенціалу СУ органу ДПСУ
розроблено методичні положення, які дають змогу отримати кількісний та графічний результат оцінювання, наочно побачити існуючі проблемні питання та обґрунтувати напрями підвищення потенціалу СУ.
Методика і алгоритм роботи є універсальні, можуть використовуватись органами управління ДПСУ різних рівнів і призначені для проведення оцінки, аналізу та прогнозування впливу ефективності СУ
на ступінь виконання завдань. Методика і алгоритм роботи можуть
бути використані при проведенні ділових ігор, командно-штабних навчань, штабних тренувань, управлінських тренінгів, у повсякденній
діяльності органу ДПСУ і дозволять підвищити обґрунтованість прийнятих рішень на створення СУ. Дана методика не виключає використання ПЕОМ, застосування яких значно скоротить час на проведення
розрахунків і полегшить роботу персоналу ОУ.
Перспективами подальших досліджень вважаємо на основі практичного впровадження та оцінці ефективності розробленої методики
обґрунтування практичних рекомендацій ОУ органу ДПСУ щодо удосконалення СУ.
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The article proposes a scientific and methodological apparatus for assessing
the effectiveness of the management system of the State Border Guard Service of
Ukraine. The scientific and methodological apparatus includes a set of indicators
for assessing the effectiveness of the management system and the corresponding
methodology. To assess the effectiveness of the management system of the State
Border Service of Ukraine, a set of indicators was applied, which includes groups of
partial, integrated (summary) indicators and aggregate (total) indicator. The choice
of indicators is made on the basis of the analysis of factors that influence the effectiveness of the management system, the requirements, the conducted research,
as well as the experience of operational and service activities. The result obtained
allows us to form a generalized information potential for developing a methodology for evaluating the effectiveness of the management system of the State Border
Guard Service of Ukraine. The methodology for assessing the effectiveness of the
management system (the cumulative potential of the management system of the
State Border Guard Service of Ukraine) is based on a graphical analytical model
of the “square of potential”. The essence of the model is that it is an area formed by
single vectors that represent the state of components of the aggregate potential of
the control system. The resulting estimates and their components are the basis for
analyzing the effectiveness of the management system of the State Border Guard
Service of Ukraine in carrying out tasks related to ensuring the security of the state
border. This makes it possible to carry out a comparative comprehensive assessment
and conclude on the effectiveness of building a management system, as well as the
feasibility of undertaking measures to improve it.
Key words: state border security; State Border Service of Ukraine; management
system; efficiency assessment; scientific and methodological apparatus.
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МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ ХАРЧУВАННЯ
В ОРГАНАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Правильна організація харчування є одним з визначальних факторів
підвищення надійності охорони Державного кордону України, рівня бойової
підготовки особового складу Державної прикордонної служби України. Організація повноцінного харчування військовослужбовців – це важлива задача продовольчого забезпечення. Вся діяльність відділення продовольчого забезпечення визначається і оцінюється станом військового харчування. Планування і забезпечення підрозділів продовольством, організаційна та інша
робота, яку проводить відділення продовольчого забезпечення, має своїм
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основним завданням забезпечення високоякісного харчування військовослужбовців за діючими нормами забезпечення. Режим та планування військового харчування є найважливішими чинниками, які відіграють значну роль
в організації військового харчування. Аналітична робота фахівців продовольчого забезпечення, охорони здоров’я в процесі планування харчування,
втілення їх роботи в розмаїття страв на обідньому столі військовослужбовця
– це запорука належного виконання оперативно - службових задач.
Ключові слова: продовольче забезпечення; органи ДПСУ; відділення
продовольчого забезпечення; режим харчування.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Наукові основи організації планування харчування військовослужбовців, режиму харчування, вирішення стандартних практичних завдань з планування військового харчування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системна побудова продовольчого забезпечення базується на основі методології загальної
теорії систем з фіксуванням основних моментів системного підходу:
мети створення системи продовольчого забезпечення; обґрунтованого
вибору її елементів і структури, спрямованих на досягнення поставленої мети; функціонування цієї системи, її взаємодії із зовнішнім середовищем; аналізу результатів діяльності та порівняння його з поставленою метою, зворотним зв’язком за результатами контролю [2]. З точки
зору нашого дослідження, найбільш значущими є загальнотеоретичні
положення з продовольчого забезпечення, як складової логістики, обґрунтовані А. Гаджинським, Н. Власовим, Ю. Пономарьовою.
Виходячи із зазначеного, у статті ставиться мета удосконалення
порядку планування харчування в органах охорони державного кордону.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Режим харчування військовослужбовців визначає кількість прийомів їжі протягом доби, дотримання фізіологічно правильних проміжків між ними, доцільний розподіл продуктів, належних за нормами пайків впродовж дня, а також приймання їжі у точно встановлений
розпорядком дня час. Дотримання правильного режиму харчування
№ 2(80)
2019

105

військовi НАУКИ

сприяє збереженню здоров’я, а також підвищенню стійкості організму
до різноманітних видів навчально-службового навантаження.
Дотримання режиму харчування військовослужбовців покладається на начальника ООДК, його заступника – начальника відділу
забезпечення, начальника відділення охорони здоров’я і начальника
відділення продовольчого забезпечення. Для особового складу ДПСУ,
в залежності від норм забезпечення, особливостей служби з охорони
державного кордону і навчально-оперативної діяльності, встановлюється три або чотириразове приймання їжі. Триразове приймання їжі
встановлене за солдатським, курсантським та високогірним пайками,
а також за пайком інженерно-технічного складу авіації. Чотириразове
приймання їжі встановлене за льотним та морським пайками. Не допускається зниження встановленої кількості прийомів їжі впродовж
доби. У тих випадках, коли неможливо організувати наступний прийом гарячої їжі, необхідно передбачати проміжне харчування з видачею готових для вживання продуктів.
Планування харчування.
Добовий раціон за прийомами їжі розподіляється таким чином,
щоб військовослужбовець не перевантажував себе надлишком їжі за
окремий прийом, але й не відчував голод. При недостатньому обсязі
їжі кишківник не отримує достатнього навантаження, перильстатика слабне, що приводить до виникнення закрепів. При триразовому
харчуванні добовий раціон за калорійністю треба розподіляти так: на
сніданок 30–35%, на обід 40—45%, на вечерю 30—20%. Сніданок має
складатися з м’ясної або рибної страви з макаронами, гречаною чи
рисовою кашею, овочевим гарніром, масла вершкового, чаю. В обід
передбачається споживання основної частини продуктів пайка, щоб
відшкодувати енерговитрати за час службової діяльності і підготувати
організм до подальшої роботи. На обід, зазвичай, планується холодна
закуска, перша і друга страви, компот, випічка. Вечеря має бути легкою, складатися з м’ясної чи рибної страви з гарніром, масла вершкового, сира сичужного і чаю. У тих випадках, коли планується службова чи навчальна діяльність у нічний час, вечеря планується більш
калорійною.
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При чотириразовому харчуванні можливий різноманітний розподіл добового раціону. Якщо режимом харчування передбачається
другий сніданок, то добову норму за калорійністю можна поділити таким чином: на перший сніданок 20—25%, на другий сніданок 10—15%,
на обід 35—40%, на вечерю 25—30%. При плануванні сніданку, обіду,
вечері і вечірнього чаю добовий раціон можна розподілити таким чином: на сніданок 20—25%, на обід 35—40%, на вечерю 25—30%, на вечірній чай 10—15%. У всіх випадках на сніданок (чи перший сніданок)
готується перша страва. Правильний режим харчування повинен також передбачати приготування різноманітних страв. Одноманітність
їжі швидко набридає. Вимоги до режиму харчування реалізуються в
розкладці продуктів, яка дозволяє найбільш правильно і раціонально
планувати видачу продуктів продовольчого пайка для приготування
різноманітної і фізіологічно повноцінної їжі, а також знайомити особовий склад і посадових осіб, які контролюють організацію і стан харчування, з асортиментом запланованих на тиждень страв, кількістю
продуктів, що підлягають закладці у котел на одну людину, розрахунковим виходом готової їжі.
Розкладка продуктів.
Розкладка продуктів складається начальником відділення продовольчого забезпечення спільно з начальником відділення охорони
здоров’я ООДК, начальником їдальні й інструктором-кухарем (старшим кухарем). Підписується вона заступником командира ООДК
– начальником відділу забезпечення, начальниками відділень продовольчого і охорони здоров’я та затверджується начальником ООДК.
Вносити зміни в затверджену розкладку продуктів без дозволу начальника ООДК забороняється.
Розкладка продуктів, зазвичай, складається на тиждень окремо по
кожній нормі добового забезпечення, в трьох примірниках. Перший
примірник знаходиться в діловодстві відділення продовольчого забезпечення і є підставою для виписування продуктів зі складу в їдальню.
Другий примірник розташовується у вестибюлі їдальні для ознайомлення осіб, що харчуються, а третій видається інструктору-кухарю
для керівництва при приготуванні їжі і закладці продуктів у котел
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Теоретичні основи складання розкладки продуктів.
Розкладка продуктів - контролюючий харчування документ, який
дає можливість перевірити: розмаїття страв, які плануються на тиждень; правильність планування витрат продуктів для відповідних
прийомів їжі на день і в цілому за тиждень; правильність витрати продуктів для приготування окремих страв; правильність документального оформлення видачі продуктів. Визначення й оцінка хімічного
складу та енергетичної цінності добового раціону за прийомами їжі
проводиться лікарем під час складання розкладки продуктів на підставі «Інструкції про порядок визначення хімічного складу та енергетичної цінності норм харчування військовослужбовців Державної
прикордонної служби України» (наказ Голови ДПСУ від 10.08.05 р.,
№ 603 ) за відповідною методикою.
Розкладка продуктів діє протягом одного місяця.
В прикордонних підрозділах їжа готується за розкладкою продуктів, яка складається в ООДК. Затверджена начальником ООДК розкладка надсилається в підрозділи не пізніше трьох діб до початку наступного місяця та видається в їдальню кухарю для керівництва під
час приготування їжі.
При складанні розкладки продуктів враховуються такі вихідні
данні:
особливості і характер служби з охорони кордону і бойової підготовки;
фізичне і нервово-психічне навантаження на військовослужбовців;
режим харчування, встановлений для даного контингенту військовослужбовців;
наявність і асортимент продуктів, які є на продовольчому складі
військової частини;
норми добового забезпечення, за якими харчується особовий
склад;
можливості використання продуктів підсобного господарства на
додаткове харчування;
кваліфікація і кількість кухарського складу;
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оснащення їдальні технологічним і холодильним обладнанням;
побажання і запити осіб, що харчуються.
Начальник відділення продовольчого забезпечення ООДК
зобов’язаний мати відомості про наявність і асортимент продуктів,
які знаходяться на продовольчому складі. Розкладка продуктів складається окремо за кожною нормою пайка, а також для військовослужбовців, зарахованих на дієтичне харчування. Процентовка круп може
змінюватися в залежності від врожаю зернових в державі та грошових
коштів, які виділяються ДПСУ.
Плануючи ті чи інші страви, треба бути впевненим, що кухарський склад зможе їх приготувати. В необхідних випадках треба передбачати інструктаж кухарського складу. Складання розкладки продуктів включає продуманий підбір страв на тиждень.
Тижнева норма продуктів повинна плануватися для видачі повністю, не допускається недодача чи перевитрата продуктів. Можливе використання раціональної заміни продуктів. Раціональною може
вважатися тільки така заміна продуктів, яка не порушує встановленої
харчової цінності пайку і забезпечує приготування, фізіологічно повноцінної, смачної, різноманітної і ситної їжі. Тому заміна продуктів
обмежена суворими рамками і може проводитися тільки на підставі
норм заміни, оголошених у постанові Кабміну № 426 від 29 березня
2002 року. Під час проведення заміни продуктів не дозволяється на
протязі тижня перевитрата продуктів за нормою пайку. Витрата круп
за тиждень повинна відповідати встановленій процентовці. Для однотипних страв необхідно планувати однакову кількість продуктів і
добиватися однакових фактичних виходів готової їжі. Добову норму
м’яса і риби треба планувати так, щоб один з цих продуктів був в кожному прийомі їжі.
Оселедець рекомендується планувати на обід до овочевої закуски
два рази на тиждень за нормою солдатського пайку по 20-25 г за рахунок зменшення на цю кількість видачі риби. В цьому випадку рибу,
яка залишається, доцільно планувати на вечерю.
Яйця треба планувати на сніданок чи обід та видавати у вареному
вигляді. Забороняється робити економію гірчиці, чаю, перцю.
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Для полегшення складання розкладки продуктів необхідно застосовувати постійний сумарний набір продуктів як для холодних закусок, так і для перших і других страв.
Так, за нормою №1 треба видати на добу: картоплі та овочів - 900
г; круп - 120 г; макаронних виробів - 40 г.
Якщо крупи, макарони, борошно замінити картоплею та овочами
за коефіцієнтом 1:5 (тому що, згідно з нормами заміни продуктів харчування, оголошеними постановою Кабінету Міністрів України від
29.03.02 р. № 426, замість 100 г круп’яної групи належить видати 500 г
овочів ), то їх загальна маса буде складати 1700 г: (120+40)х5+900=1700
г. За прийомами їжі сумарний набір продуктів розподіляється таким
чином: на сніданок - 445 г, обід - 820 г (холодні закуски 145 г, 1 страва
280 г, 2 страва 395 г), вечерю - 435 г.
При плануванні овочево-круп’яної групи враховуються такі вимоги:
морква і цибуля повинні видаватися кожен день за нормою,
оскільки вони є постачальниками вітамінів;
борошно пшеничне 2 ґатунку - 15 г видається кожний день повністю; регулювання постійного сумарного набору продуктів здійснюється картоплею.
При плануванні страв треба дотримуватися таких вимог:
50 г борошна пшеничного 1 с, 0,5 г дріжджів планувати щодобово
для приготування випічки на один із прийомів їжі за рішенням начальника ООДК;
25 г олії планувати: для приготування рибної страви - 15 г, для
приготування холодної закуски на обід - 5 г, на вечерю - 3 г, на випічку
- 2 г;
сіль поварену використовувати для приготування їжі, сіль йодовану видавати на обідні столи;
20 г сиру сичужного планувати на сніданок для бутерброду;
15 г жиру тваринного топленого планувати для пасерування овочів і приготування 2-х страв;
в дні коли на обід плануються котлети, на вечерю планувати рибу
припущену. Згідно з рецептурою котлетної маси з належної норми
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хліба на одного військовослужбовця витрачається 18 г хліба пшеничного з борошна 1 ґатунку;
яйця курячі видавати на сніданок у вихідні або святкові дні тільки
у вареному вигляді;
третьою стравою в обід планувати компот;
рецептура страв, які плануються в розкладці продуктів, повинна
відповідати назві даної страви. Наприклад, до капусняку закладка капусти повинна бути більшою, ніж картоплі; в борщ і суп овочевий навпаки - капусти менше чим картоплі;
на приготування розсольнику огірки плануються у кількості 10%
від виходу страви, для приготування азу - 25-30% від ваги м’яса, яке
закладається.
Методика складання розкладки продуктів.
Формування початкових даних для складання розкладки продуктів.
Складання розкладки продуктів включає продуманий підбір
страв на тиждень. З цією метою рекомендується використовувати
картотеку страв та процентовку круп, які визначені органом забезпечення.
Підбір типу розкладки продуктів.
Це означає визначення співвідношення перших та других страв,
які будуть готуватися на протязі тижня. Найчастіше розкладка складається при співвідношенні перших та других страв 1:3, тобто 7 перших і 21 другу страву (1 раз в день перша страва і тричі на день друга
страва). Таким чином, начальник відділення продовольчого забезпечення визначає кількість страв (холодних закусок, перших і других
страв), необхідних для планування протягом тижня.
Складання розрахунку гарнірів для других та перших страв із
круп. Розрахунок гарнірів складається у табличній формі за таким
зразком:
Таблиця 1
Розрахунок гарнірів
Найменування
круп
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Кількість гарнірів визначається виходячи з даної процентовки
круп та на цій підставі підрахованої кількості круп на тиждень. В залежності від процентовки круп, наявності бобових та макаронних виробів за нормою №1 планується 12-13 гарнірів до других м’ясних страв
та 3-4 до перших страв. Інші страви і гарніри на тиждень плануються
з картоплі і овочів (в тому числі холодні закуски).
Визначення переліку страв.
Перелік страв визначається за видами: холодні закуски, перші
страви, другі страви. Назва страв визначається на підставі аналізу
змісту «Типової картотеки страв для складання розкладки продуктів
за нормою №1».
Складання меню (найменування страв) за днями тижня.
Найменування страв у розкладці продуктів повинно вказуватися
правильно та повністю, без скорочень. Наприклад, «Суп картопляний
з макаронними виробами», «М’ясо смажене порціонне з кашею розсипчастою і соусом».
Під час складання тижневого меню необхідно керуватися такою
послідовністю:
розподілити перші страви по днях тижня, при цьому необхідно
дотримуватися вимог з їх чергування;
знаючи першу страву, підібрати другу страву на обід, дотримуючись вимоги чергування круп’яних та овочевих гарнірів до страв;
визначити холодну закуску, при цьому основні її продукти не повинні повторюватися в першій страві;
знаючи другу страву на обід, підібрати другу страву на сніданок,
при цьому гарніри з одних круп не повинні повторюватися на протязі
дня;
запланувати рибну страву;
Компот планують кожен день.
Таким чином, на підставі тижневої картотеки страв, дотримуючись цієї послідовності, підбираються страви до всіх прийомів їжі на
кожний день та вносять їх до графи «Найменування страв» розкладки
продуктів.
Розподіл продуктів по стравах.
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Розподіл продуктів по стравах, прийомах їжі та в цілому за день
здійснюється в такій послідовності:
внести у рядок розкладки продуктів «Всього за день» продукти,
які необхідно повністю видати особовому складу згідно з нормою № 1
без будь-яких замін і розподілити їх за прийомами їжі та по стравах;
враховуючи технологію приготування страв, норму закладки
продуктів і постійний сумарний набір продуктів розподілити овочекруп’яну групу починаючи зі сніданку;
розподілити продукти по стравах та прийомах їжі, підрахувати
їх кількість за день та заповнити рядок «Всього за день». Перевірити
величину постійного сумарного набору продуктів, він має складати
1700 г.
Підрахування витрати продуктів в цілому за тиждень, заповнення рядку розкладки продуктів «Всього за розкладкою».
Визначення виходу готових страв, м’ясних та рибних порцій.
Вихід готових страв, вага м’ясних та рибних порцій, підраховується виходячи з кількості продуктів, які закладаються у котел, виду
теплової обробки, а для овочів - ще й пори року. По кожній страві в
розкладці продуктів у відповідній графі вказується його маса.
Розрахунок маси страв.
Перших страв.
Маса перших страв за нормою пайка передбачається рівною 500 г
(виходячи з розрахунку норми закладки продуктів).
Других страв із соусом.
Розрахунок робиться за такою формулою:
m2б = mм(р) + mг + mс + 0,5 mж (г),

(1)

де m2б - маса готового другої страви, г; mм(р) - маса м’ясної (рибної) порції, г;
mг - маса гарніру, г; mс - маса соусу, г; mж - маса жиру, який запланований для приготування страви, г.

mс = mбор. + mц + mмор. + mтп + mсп (г),

(2)

де mбор. – маса борошна 2 ґатунку, г; mц – маса цибулі, г; mмор. – маса моркви, г;
mтп – маса томатної пасти, г; mсп – маса спецій, г.

Але в усіх випадках масу соусу приймають рівною 50 г.
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Других страв без соусу:
Розрахунок робиться за такою формулою:
m2б = mм(р) + mг + mо + mж (г),

(3)

де mо - маса овочів (пасерована морква, цибуля та інші), г.

Холодної закуски:
Розрахунок робиться за такою формулою:
mх.з. = Smов + mр(о) (г),

(4)

де mх.з. - маса холодної закуски; Smов - сумарна кількість компонентів, які входять
до складу холодної закуски, г; mр(о) - маса риби (оселедця), г.

Третьої страви:
Маса готової третьої страви (компот) повинна складати 200 г.
Випічка:
Вихід випічки - булочки за визначеною рецептурою приймається 70 г.
Розгляд розкладки продуктів на засіданні кулінарної ради та при
необхідності внесення замін і уточнень.
Підписування та затвердження розкладки продуктів.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, можна зробити висновок, що удосконалення порядку планування харчування буде сприяти суттєвому підвищенню
ефективності системи продовольчого забезпечення в Державній прикордонній службі України.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. В подальшому перспективно було б направити наукове дослідження на
обґрунтування критеріїв та показників оцінки продовольчого забезпечення органів охорони кордону та ефективність використання підрозділів логістики.
Список використаних джерел:
1. Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020 року : розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1189-р.
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schedule. Adherence to the right diet promotes maintaining health and also increasing the body’s resistance to various types of workload.
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Daily diet is distributed so that servicemen do not overload themselves with
food, but at the same time do not feel hungry. Because of lack of food intestinal
tract does not get sufficient loading, perilstatics becomes weak and this leads to
constipations. With three meals a day regime the caloric diet should be distributed the following way: 30-35% for breakfast, 40-45% for lunch, 30-25% for dinner.
Breakfast must consist of meat or fish dishes with pasta, buckwheat or rice porridge,
vegetables, butter and tea. Lunch is supposed to consist of the bulk of the ration
to compensate the consumed energy during the service activity and prepare the
body for further work. Cold snack, first and second course, compote and bakery
are usually planned for lunch. The dinner has to be light. It can consist of meat or
fish dishes with garnish, butter, rennet cheese and tea. The dinner should be more
caloric when the night service or training activities are planned.
Dietary requirements are given in the product layout, which allows to plan the
distribution of ration products properly and rationally for preparing the fortified
food. It also allows to familiarize the staff and officials who control the organization and nutrition, with an assortment of dishes planned for a week, the number of
products per person, the estimated quantity of ready meals.
During the preparation of the layout of the products the following things are
taken into account: the features and nature of the border guard service and combat
training; physical and neuro-psychological load on military personnel; the nutrition regime of these servicemen; availability and assortment of products available
in the food storage; daily allowance standard for staff; possibility of using auxiliary
products for additional food; qualification and number of cooking personnel; technological and refrigeration equipment of dining rooms; staff ’s requests and wishes.
Key words: food provision system; unit; supplies; nutrition regime; product
layout.
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ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ РІШЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАвНОГО
КОРДОНУ ХАРАКТЕРУ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ
БЕЗПЕЦІ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ
З появою на державному кордоні України нових негативних тенденції,
чинників і явищ змінюється й стан національної безпеки у прикордонній сфері.
На основі аналізу обстановки на кордоні України запропоновано сукупність
можливих індикаторів та варіантів оцінки стану національної безпеки у прикордонній сфері. Крім того, розроблено групу показників з використанням
яких пропонується здійснювати оцінку ступеня відповідності змісту рішення
начальника органу охорони державного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері.
На прикладі окремих органів охорони розраховано матрицю вихідних
даних і побудовано графіки змін часткових показників. У подальшому розраховано матрицю відстаней, обчислено коефіцієнти важливості та визначити
ступені відповідності рішення начальника органу охорони державного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері.
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На основі проведеного аналізу тенденцій змін ступеня відповідності рішення начальника органами охорони державного кордонна характеру загроз
національній безпеці у прикордонній сфері сформовано дві групи показників, які безпосередньо та опосередковано впливають на ефективність виконання завдань з охорони державного кордону в контексті протидії загрозам національній безпеці у прикордонній сфері.
В результаті проведених досліджень, розроблено науковий підхід, який дозволяє оцінити ступінь відповідності рішення начальника органу охорони державного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері.
Розроблено сукупність показників та визначено ті з них, за допомогою
яких стає можливим покращити результативність протидії загрозам національній безпеці у прикордонній сфері. Запропоновано науковий підхід до
оцінки ступеня відповідності рішення начальника органу охорони держаного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері.
Ключові слова: орган охорони державного кордону, рішення, ідентифікатор, показник

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Українська держава в складних умовах
утвердження власної незалежності постійно стикається із появою нових зовнішньополітичних та внутрішньо-суспільних викликів які деструктивно впливають на стан її національної безпеки [1]. Так наявні
на державному кордоні України негативні тенденції, чинники і явища
реально або потенційно унеможливлюють чи ускладнюють реалізацію національних інтересів та негативно впливають на збереження
територіальної цінностей країни. Забезпечення захищеності держави
від впливу зазначених загроз та викликів здійснюється складовими
сектору безпеки і оборони до яких належить Державна прикордонна
служба України (далі – ДПСУ) [2]. Ефективність реалізації державної
політики у сфері безпеки кордону України (далі – прикордонній сфері) значною мірою залежить від стану розробленості теорії та впровадження її в діяльності ДПСУ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики національної безпеки України та зокрема її забезпечення у
прикордонній сфері присвячено низку праць таких вітчизняних вчених, як: О. Бєлов, В. Богданович, Ю. Валевський, М. Гончар, О. Гонча№ 2(80)
2019
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ренко, В. Горбулін, В. Гошовська, О. Данільян, О. Дзюбань, С. Єрохін,
В. Картавцев, В. Конох, Е. Лисицин, В. Ліпкан, М. Литвин, О. Маначинський, В. Мунтіян, В. Назаренко, Н. Нижник, О. Новиков, Б. Олексієнко, М. Ожеван, М. Панов, С. Пирожков, В. Серватюк, Г. Ситник,
О. Ставицький, С. Сьомін, С. Федуняк, П. Шишолін та інші.
Разом із тим, незважаючи на значну кількість теоретичних розробок слід відмітити, що питання забезпечення національної безпеки
у прикордонній сфері розглядались недостатньо повно. Так, отримані
наукові результати не в повній мірі супроводжували діяльність органів
охорони держаного кордону (далі – ООДК), зокрема щодо прийняття управлінських рішень з протидії сучасним загрозам на держаному
кордоні України (далі – ДКУ). Тому необхідність вирішення зазначеної проблематики і визначає актуальність обраної теми дослідження.
Метою даної статті є розробка наукового підходу щодо оцінки
ступеня відповідності рішення начальника ООДК характеру загроз
національній безпеці у прикордонній сфері.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Моніторинг результативності державної політики, заснований на
показниках (індикаторах) стану національної безпеки, є самостійною
аналітичною процедурою, що здійснюється з метою визначення відхилень діяльності системи забезпечення національної безпеки від задекларованого державою стратегічного курсу [3]. Водночас, процедура оцінювання стану і готовності ООДК ДПСУ до виконання завдань
за призначенням у поточних і прогнозованих умовах безпекового середовища значною мірою залежить від правильного визначення індикаторів національної безпеки.
У більшості випадків для визначення переліку та граничних значень індикаторів національної безпеки використовуються евристичні
методи та методи математичної статистики і прогнозування.
Такі методи дозволяють оцінити стан національної безпеки у
прикордонній сфері за рахунок виміру відхилень числових значень її
індикаторів [4]. Можливі індикатори та варіанти оцінки стану національної безпеки у прикордонній сфері наведено у таблицях 1 і 2 [4; 5].
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Інтенсивність руху

Прикордонний рух

Стан незаконної
міграції

Протиправна діяльність

Масштаби
незаконної
міграції

Параметри

Показники

Sдпсу/ск = К1/Кск
К1 – кількість затриманих
н/м ДПСУ;
Kск – кількість затриманих
н/м суміжними країнами.
Q2 = K2*100/Kз2 (%)
K2 – кількість затриманих/
непропущених н/м ДПСУ;
Kз2 – загальна кількість затриманих н/м в Україні за
рік.

Питома вага (Q2) кількості
затриманих / не пропущених незаконних мігрантів
силами ДПСУ у загальній
кількості мігрантів в Україні
за рік

+/- % від середнього
показника за рік
+/- % від середнього
показника за рік
Q1 = K1*100/Kз1 (%)
K1 – кількість затриманих
ДПСУ мігрантів;
Kз1 – загальна кількість затриманих ДПСУ іноземців.

Значення індикатору

Співвідношення
(Sдпсу/ск)
кількості затриманих ДПСУ
незаконних мігрантів до
кількості затриманих суміжними країнами на спільному
кордоні

Питома вага затриманих
ДПСУ незаконних мігрантів
(Q1) у загальній кількості затриманих іноземців

Кількість пропущених транспортних засобів

Кількість пропущених осіб

Індикатори

Можливі індикатори стану національної безпеки у прикордонній сфері

Об’єкт оцінки
Міграційна
ситуація

Таблиця 1
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122

Міжнародні
відносини

Об’єкт оцінки

Міжнародна криза

Стан
контрабандної
діяльності

Показники

Міжнародні
конфлікти

Питома вага (Qкб) виявлених
випадків контрабанди у загальній кількості виявлених
правопорушень у пунктах
пропуску

Масштаби
контрабанди зброї,
боєприпасів та наркотиків

Збірник

наукових праць

Стан взаємовідносин із суміжними країнами

Термін конфлікту

Фаза розвитку конфлікту

Територія конфлікту

Співвідношення затримань
(Sкб) контрабанди ДПСУ до
кількості затримань суміжними країнами на спільному
кордоні

Індикатори

Параметри

задовільний;
напружений;
важкий;
передкризовий;
кризовий

тривалий; короткочасний

перша - друга - третя - четверта - п’ята

в межах України;
в суміжних країнах;
в третіх країнах

Sкб = Ккбдпсу/Ккбск
Ккбдпсу – кількість затримань к/б ДПСУ;
Ккбск – кількість затримань
к/б суміжними країнами.

Qкб = Kкб*100/Kкбз (%)
Kкб – кількість випадків
виявлення к/б;
Kп/п – загальна кількість
виявлених
правопорушень

Значення індикатору
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Прикордонна діяльність

Об’єкт оцінки

Стан договірноправового
врегулювання прикордонних
питань
Стан реалізації національної
політики

Показники
Qнд = Kнд*100/Kз (%)
Kнд – протяжність неконтрольованої ділянки
кордону;
Kз – загальна протяжність
кордону.

Питома вага (Qнд) протяжності неконтрольованої ділянки державного кордону

Рівень довіри громадян до
ДПСУ
Корупційна
вразливість
(Kкд) (кількість персоналу,
що скоїли корупційні дії на
5 тис. особового складу за
категоріями)

+/- (%) від середнього показника за рік
Kкд = Pкд* 5 000/S
Pкд – кількість осіб, які
скоїли корупційні злочини;
S – чисельність персоналу
за категоріями.

Рівень забезпеченості діяльності ДПСУ

Соціальний статус
ДПСУ

Якість
надання
ДПСУ адміністрат.
послуг

+/- (%) від середнього показника за рік

Питома вага (Qод) протяжності державного кордону,
оформленого у договірноправовому відношенні

Qод = Kод*100/Kз (%)
Kод – протяжність оформленої ділянки кордону;
Kз – загальна протяжність
кордону.

Значення індикатору

Індикатори

Договірноправове
оформлення державного
кордону

Параметри

військовi НАУКИ

123

124

Збірник

наукових праць

Стан природно-техногенної
безпеки

Природнотехногенна
ситуація

Індикатори

1

Кількість пропущених
осіб

МІГРАЦІЙНА СИТУАЦІЯ

№

Виникнення
надзвичайних ситуацій
природного та
техноген.
характеру в
прикордон.
районах

- 50% і > від
середн. показника

задовільний

- 15%
від середн.
показника

середній показник за рік

+ 25% від середн. показника

Стан національної безпеки
напружепередважкий
ний
кризовий

+ 40% і > від
середн. показника

кризовий

Таблиця 2

Kнд = Pn* 5 000/S
Pн/д – кількість скарг на неправомірні дії;
S – чисельність о/с за категоріями.
Qнс = Kнс*100/Kкбз (%)
Kнс – кількість випадків
виникнення надзвичайних ситуацій в прикордонних районах;
KзНС – загальна кількість
виникнення надзвичайних ситуацій в Україні за
рік.

Розповсюдженість
неправомірних дій (Kнд) в ДПСУ
(кількість скарг на 5 тис.
особового складу за категоріями)
Питома вага випадків виникнення надзвичайних ситуацій
(Qнс) в прикордонних районах
у загальній кількості зафіксованих в Україні
за рік

Значення індикатору

Індикатори

Варіанти оцінки стану національної безпеки у прикордонній
сфері за визначеними індикаторами

Параметри

Показники

Об’єкт оцінки
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Кількість пропущених
транспортних засобів

2

- 50% і > від
середн. показника

задовільний

ПРОТИПРАВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Питома вага затриманих ДПСУ незаконних
мігрантів у загальній 30%
1
кількості затриманих
іноземців
Співвідношення кількості
затриманих
ДПСУ незаконних мі- + 50% і > від
2
грантів до кількості середн. показзатриманих суміжни- ника
ми країнами на спільному кордоні
Питома вага кількості
затриманих / не пропущених незаконних
мігрантів ДПСУ у за- 70%
3
гальній кількості виявлених мігрантів в
Україні за рік

Індикатори

№

- 25%
від
середн.
показника

35%

середній показник за рік

середній показник за рік

+ 15%
від
середн. показника

60%

10%

+ 25% від середн. показника

15%

середній показник за рік

20%

- 15%
від середн.
показника

Стан національної безпеки
переднапружеважкий
ний
кризовий

20%

- 40% і >
від середн.
показника

5%

+ 40% і >
від середн.
показника

кризовий
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125

126

Індикатори
задовільний

Збірник

наукових праць

5

4

3

2

1

Стан взаємовідносин із
суміжними країнами
Питома вага протяжності неконтрольованої ділянки державного кордону

Фаза розвитку конфлікту
Термін конфлікту

Територія конфлікту

< 5%

задовільний

короткочасний
напру жений

> 5%

важкий

третя

друга

перша

середній показник за рік

+15%
від
середн. показника
в суміжн.
країнах

середній показник за рік

- 10%
від
середн. показника

в третіх країнах

Питома вага виявлених випадків контр- 25% і > від
абанди у загальній
4
середн. показкількості виявлених
ника
правопорушень
у
пунктах пропуску
Співвідношення затримань контрабанди
+50% і > від
ДПСУ до кількості
5
середн. показзатримань суміжними
ника
країнами на спільному
кордоні
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

№

передкризовий

тривалий

четверта

кризовий

-40% і >
від середн.
показника

+50% і >
від середн.
показника

кризовий

п’ята

в межах України

- 25%
від середн.
показника

+ 25%
від середн.
показника

Стан національної безпеки
напружепередважкий
ний
кризовий
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Питома вага протяжності державного кордону за договірно-правовим оформленням

6
0%

задовільний

- 50% і > від
середн. показника

Корупційна вразливість (кількість персоналу, що скоїли корупційні дії на 5 тис.
військовослужбовців
ДПСУ за категоріями)

2

3

середній показник за рік

середній показник за рік

+15%
від
середн. показника

+50% і > від
середн. показника

Рівень довіри громадян до ДПСУ

1

- 15%
від
середн. показника

середній показник за рік

+ 15%
від
середн. показника

< 15%

+ 50% і > від
середн. показника

< 5%

Рівень забезпеченості
діяльності ДПСУ

ПРИКОРДОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Індикатори

№

+ 25%
від середн.
показника

- 25%
від середн. показника

- 25%
від середн.
показника

< 25%

Стан національної безпеки
напружепередважкий
ний
кризовий

+ 40% і >
від середн.
показника

- 40% і >
від середн.
показника

- 40% і >
від середн.
показника

< 30%

кризовий

військовi НАУКИ

127

128

Індикатори
задовільний

Ро з п ов с юд же н і с т ь
неправомірних дій в
- 15%
- 50% і > від
ДПСУ (кількість скарг
від
се- середній посередн. показ4
на 5 тис. військовосредн. по- казник за рік
ника
лужбовців ДПСУ за
казника
категоріями)
ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА ОБСТАНОВКА
Питома вага випадків виникнення над- 15%
середній
звичайних ситуацій в - 50% і > від
від
сеп ок а з н и к
1
прикордонних райо- середн. показредн. поза рік
нах у загальної кіль- ника
казника
кості зафіксованих в
Україні
КРИМІНОГЕННА ОБСТАНОВКА
- 50% і > від - 15%
середній
1
середн. по- від середн. п ок а з н и к
казника
показника за рік
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА І ГУМАНІТАРНА ОБСТАНОВКА
- 50% і > від - 15%
середній
1
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Для оцінки ступеня відповідності змісту рішення начальника
ООДК характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері
(Рв) пропонується використовувати такі показники:
– ступінь відповідності рівня фінансування ООДК потребам охорони державного кордону (Р1);
– рівень і якість інтегрованого управляння кордонами (координації та взаємодії правоохоронних, контролюючих органів, органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань охорони державного кордону (Р2);
– стан соціально-економічного розвиту прикордонних регіонів (Р3);
– рівень підготовки органів управління (Р4);
– ступінь інженерного облаштування ДКУ та інфраструктури
пунктів пропуску (Р5);
– стан оперативно-розшукової діяльності та інформаційного забезпечення (Р6);
– стан системи планування (Р7);
– ступінь відповідності організаційної структури ООДК характеру загроз та ризиків національні безпеці у прикордонній сфері (Р8);
– ступінь відповідності функціональної структури ООДК характеру загроз національні безпеці у прикордонній сфері (Р9);
– ступінь відповідності чисельного ООДК потребам оперативнослужбової діяльності (Р10);
– рівень професійної підготовки персоналу підрозділів та ООДК (Р11);
– ступінь оснащеності ООДК новітніми технічними засобами
охорони ДКУ (Р12);
– стан існуючих (наявних) технічними засобами охорони ДКУ
(Р13);
– ступінь розвитку форм і способів застосування підрозділів охорони кордону (Р14);
– рівень готовності підрозділів та ООДК до виконання завдань за
призначенням (Р15);
– стан системи управління (Р16);
– стан розвитку теорії охорони державного кордону (Р17);
№ 2(80)
2019

129

військовi НАУКИ

– ступінь відповідності системи підготовки кадрів потребам
ООДК (Р18);
– ступінь договірно-правового забезпечення державного кордону
(Р19).
Визначення кількісних значень показників здійснювалось на основі
експертного опитування за 6 варіантами анкет, в яких показники були
згруповані за спорідненими завданнями оперативно-службової діяльності (далі – ОСД) ООДК. Під час анкетування враховувались рівень освіти
та досвід практичної діяльності експертів та пропонувалось дати оцінку
одній з груп показників. Деякі експерти дали оцінку за двома і більше варіантами анкет. Для оцінки кожного показника залучено 10 експертів.
Під час обробки експертних оцінок визначено математичне сподівання кожного з показників у визначений відрізок часу;
встановлено надійний інтервал для математичного сподівання випадкових величин чисельного значення кожного з показників, що
відповідає довірчій імовірності 0,9; визначено надійність оцінки
– довірчу імовірність того, що реальне значення показника не буде
відрізнятись від математичного сподівання не більше ніж на 0,05
~
( β = P ( mi − m < ε β ) ); визначено коефіцієнт конкордації.
Після проведення зазначених розрахунків, на прикладі ООДК –
Луганського прикордонного загону, для кожного показника була
отримана матриця вихідних даних (таблиця 3).
В таблиці 3 оцінки експертів виявились узгодженими, а надійність оцінок відповідає встановленій імовірності не нижче 0,86. Тому
отримані оцінки можуть бути прийняті за основу для подальшого дослідження.
У загальному вигляді позитивні та негативні моменти вибору варіанту рішення начальника ООДК характеру загроз прикордонній безпеці
у прикордонній сфері подано на пелюстковій діаграмі рисунку 1. Крім
того, на рисунку 1 наведено значення часткових показників оцінки ступеня відповідності рішення начальника ООДК характеру загроз національній безпеці та значення часткових показників, які були використані для побудови еталонного об’єкта.
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2010

0,48
0,69
0,84
0,72
0,78
0,4
0,1
0,63
0,3
0,76
0,67
0,8
0,74
0,42
0,63
0,2
0,7
0,85
0,88

Показник (i)

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р16
Р17
Р18
Р19

0,37
0,56
0,45
0,59
0,63
0,34
0,21
0,59
0,25
0,68
0,49
0,7
0,50
0,32
0,42
0,25
0,56
0,61
0,7

2011

0,31
0,43
0,4
0,47
0,5
0,29
0,26
0,48
0,24
0,58
0,43
0,6
0,42
0,24
0,3
0,31
0,45
0,5
0,64

2012

0,29
0,31
0,4
0,37
0,41
0,27
0,36
0,45
0,24
0,51
0,33
0,52
0,36
0,22
0,29
0,35
0,43
0,32
0,54

2013

0,29
0,29
0,38
0,29
0,34
0,26
0,4
0,38
0,30
0,5
0,32
0,27
0,34
0,22
0,27
0,38
0,4
0,31
0,42

2014

Рік (j)

0,31
0,32
0,36
0,26
0,3
0,25
0,5
0,38
0,34
0,44
0,29
0,26
0,33
0,22
0,27
0,37
0,35
0,29
0,34

2015

0,32
0,34
0,35
0,22
0,28
0,29
0,56
0,4
0,36
0,41
0,26
0,23
0,29
0,28
0,26
0,43
0,44
0,3
0,31

2016

0,35
0,42
0,34
0,22
0,28
0,37
0,58
0,37
0,42
0,38
0,29
0,23
0,28
0,37
0,24
0,44
0,45
0,34
0,31

2017

0,40
0,44
0,33
0,2
0,25
0,40
0,6
0,36
0,45
0,35
0,30
0,22
0,26
0,41
0,24
0,42
0,45
0,37
0,35

2018

0,91
0,95
0,96
0,94
0,97
0,92
0,95
0,93
0,98
0,94
0,97
0,92
0,94
0,95
0,93
0,98
0,92
0,96
0,93

Надійність
оцінки
(β)

0,95
0,92
0,91
0,95
0,94
0,96
0,92
0,96
0,93
0,94
0,96
0,93
0,96
0,93
0,97
0,95
0,93
0,92
0,91

Коефіцієнт
конкордації (W)

Таблиця 3
Вихідні дані для оцінки ступеня відповідності рішення начальника органу охорони
державного кордону характеру загроз прикордонній безпеці у прикордонній сфері
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Примітки:
– ступінь відповідності рішення начальника ООДК характеру
загроз національній безпеці у 2018 році;
– еталонний об’єкт.
Рис. 1. Порівняльна діаграма значень часткових показників
для оцінки ступеня відповідності рішення начальника органу охорони
державного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній
сфері

Аналіз діаграми показує, що ступінь відповідності рішення начальника ООДК характеру загроз національній безпеці в 2018 році
значно нижчий порівняно з еталонним об’єктом. Враховуючи те, що
всі показники побудови еталонного об’єкта є стимуляторами, на діаграмі він відображений максимальними значеннями кожного показника за весь період, що розглядається.
З діаграми видно, що у 2018 році тільки показники Р6, Р7, Р9, Р14,
Р16 зберегли або набули максимального значення за вказаний період,
а значення часткових показників Р2 – Р5, Р8 Р10 – Р13, Р15, Р17 – Р19 істотно
зменшились і створюють потенціал для подальшого покращення ситуації у прикордонній сфері.
Після аналізу зміни часткових показників (таблиця 3), розраховується матриця відстаней, за допомогою якої обчислюються коефіцієн132
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ти важливості всіх показників λі та визначаються ступені відповідності рішення начальника ООДК характеру загроз національній безпеці у
прикордонній сфері в період з 2010 по 2018 рр. (таблиця 4).
Таблиця 4
Вихідні дані і результати розрахунків коефіцієнтів важливості
показників та ступеня відповідності рішення начальника ООДК
характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері
Показник

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кважл

Р1

0,48

0,37

0,311

0,292

0,29

0,31

0,324

0,356

0,406

0,77

Р2

0,69

0,56

0,43

0,315

0,297

0,329

0,347

0,42

0,447

0,46

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10

0,84
0,72
0,78
0,4
0,1
0,63
0,3
0,76

0,45
0,593
0,63
0,349
0,214
0,595
0,253
0,68

0,4
0,471
0,5
0,294
0,264
0,48
0,249
0,58

0,4
0,376
0,41
0,27
0,368
0,45
0,24
0,51

0,38
0,294
0,34
0,26
0,4
0,38
0,303
0,5

0,364
0,26
0,3
0,257
0,5
0,38
0,344
0,44

0,355
0,226
0,284
0,294
0,564
0,4
0,367
0,41

0,345
0,22
0,28
0,372
0,58
0,373
0,425
0,38

0,332 0,75
0,244 0,65
0,25 0,62
0,404 0,74
0,6 0, 93
0,368 0,87
0,457 0,71
0,35 0,45

Р11

0,677

0,493

0,435

0,336

0,323

0,291

0,26

0,291

0,309

0,65

Р12

0,8

0,7

0,6

0,52

0,27

0,26

0,237

0,237

0,223

1

Р13

0,74

0,509

0,42

0,363

0,34

0,33

0,296

0,28

0,26

0,46

Р14

0,42

0,32

0,24

0,228

0,22

0,228

0,286

0,374

0,413

0,88

Р15

0,63

0,42

0,3

0,29

0,27

0,27

0,264

0,247

0,242

0,56

Р16

0,2

0,25

0,31

0,35

0,38

0,37

0,436

0,44

0,427

0,62

Р17

0,7

0,56

0,45

0,43

0,4

0,35

0,44

0,456

0,452

0,68

Р18

0,855

0,617

0,5

0,32

0,31

0,29

0,3

0,348

0,374

0,65

Р19

0,88

0,7

0,64

0,54

0,42

0,34

0,31

0,318

0,35

0,86

Рв

0,61

0,49

0,42

0,37

0,33

0,32

0,33

0,35

0,36
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На основі проведених розрахунків (таблиця 4) побудовано графік зміни ступеня відповідності рішень начальника окремо взятого
ООДК (Луганського прикордонного загону) характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері (за часом) в період з 2010 по
2018 рр. та спрогнозовано на період до 2021 року (рисунок 2).
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5 0,61
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2010

0,49
0,42

2011

2012

0,37

2013

0,33

2014

0,44

0,38

0,32

0,35

0,36

0,41

0,33

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Рис. 2. Зміни ступеня відповідності рішення начальника органу охорони
державного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній
сфері

Отримані результати свідчать про те, що ступінь відповідності
рішення начальника ООДК характеру загроз національній безпеці
у прикордонній сфері починаючи з 2010 року до 2014 року зменшувалась. Поясненням цьому є низка причин, зокрема: теорія охорони
кордону будувалась на застарілих підходах, фінансування потреб охорони ДКУ було недостатнім і не дозволяло в повному обсязі та якісно
здійснювати підготовку персоналу ООДК, зменшило інвестиції в розвиток технічних засобів охорони кордону та ускладнило вирішення
питань соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
В результаті, спроможність ООДК якісно виконувати завдання за
призначенням зменшилась, а ефективності охорони ДКУ – знизилась.
Однак, починаючи з 2015 року цей стан покращився завдяки належному забезпеченню потреб охорони ДКУ, оптимізації та створення раціональної, більш адаптованої до сучасних вимог та інших позитивних змін.
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В ході подальших досліджень зміни тенденцій покращення стану
охорони кордону встановлено, що ступень відповідності рішень начальника ООДК характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері відповідала значенню 0,34 (рисунок 2).
Разом із тим, встановлено, що в процесі прийняття рішення начальником ООДК на організацію ОСД з питань протидії загрозам
національній безпеці у прикордонній сфері повне та одночасне врахування усього комплексу показників неможливе. Тому зазначену сукупність показників розподілено на такі, що безпосередньо та опосередковано впливають на ефективність виконання завдань з охорони
кордону.
До показників, що безпосередньо впливають належать: рівень
професійної підготовки персоналу підрозділів та ООДК (Р11), ступінь
оснащеності ООДК новітніми технічними засобами охорони державного кордону (Р12), стан існуючих (наявних) технічних засобів охорони державного кордону (Р13).
Разом із тим, такі показники, як: ступінь відповідності рівня фінансування ООДК потребам охорони державного кордону (Р1), рівень
підготовки органів управління (Р4), ступінь інженерного обладнання
ДКУ та інфраструктури пунктів пропуску (Р5), ступінь розвитку форм
і способів застосування підрозділів охорони кордону (Р14), рівень готовності підрозділів та ООДК до виконання завдань за призначенням (Р15), ступінь відповідності системи підготовки кадрів потребам
ООДК (Р18) – впливають опосередковано.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, розроблено науковий підхід, який дозволяє оцінити
ступінь відповідності рішення начальника ООДК характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері. Запропоновано сукупність
показників, які безпосередньо та опосередковано впливають на ефективність виконання завдань з протидії загрозам національній безпеці у
прикордонній сфері.
Проблема створення ефективної системи забезпечення національної безпеки у прикордонній сфері залишається і надалі актуаль№ 2(80)
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ною для ДПСУ. тому вона потребує подальшого вивчення у нормативно-правовому, методичному та організаційно-прагматичному сегментах наукових досліджень.
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Andrii Mostovyi. Assessment of the degree of conformity of decisions by
chief of border protection body to the character of national security threats in
the sphere of border guarding
With the advent of new negative tendencies, factors and phenomena on the state
border of Ukraine, the conditions of national security in the sphere of border guarding
are changing. Based on the analysis of the situation on the borders of Ukraine, a set
of possible indicators and options for assessing the national security situation in the
sphere of border guarding are proposed. In addition, a group of indicators has been
developed, using which it is proposed to assess the degree of conformity of the decision
content by of the chief of a border protection body to the nature of threats to national
security in the sphere of border guarding.
Based on the example of individual border protection bodies, the matrix of output data was calculated, and the graphs of changes of partial indicators was constructed. The distance matrix and the coefficients of importance were further calculated,
and the degree of conformity of the decision by a chief of border protection body to
the nature of threats to national security in the sphere of border guarding was determined.
Based on the analysis of tendencies of changes in the degree of conformity of
the decision by a chief of border protection body to the nature of threats to national
security in the sphere of border guarding, two groups of indicators were formed,
which directly and indirectly influence the effectiveness of task execution concerning border protection in the context of counteraction to national security threats in
the sphere of border guarding.
As a result of the researches, a scientific approach was developed which enables to evaluate the degree of conformity of decisions by a chief of border protection
body to the nature of threats to national security in the sphere of border guarding.
Key words: border protection body, decision, identifier, indicator.
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ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБОРОННОГО
ПЛАНУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЦЕДУР
І СТАНДАРТІВ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО
У науковій статті надано результати аналізу стану і основних проблемних питань методичного забезпечення процесів оборонного планування
в Україні, його відповідності сучасним реаліям, процедурам та стандартам
країн-членів НАТО. Окреслено основи та запропоновано ряд рекомендацій
щодо методичного забезпечення перспективного оборонного планування,
як одного з важливих питань оборонної реформи в Україні. Визначено низку чинників, які обумовлюють важливість та актуальність створення перспективної системи оборонного планування. На основі вивчення стандартів
держав-членів НАТО виокремлено метод оборонного планування на основі
спроможностей (Capability-based planning) та розкрито ряд його важливих
особливостей. Обґрунтовано, що першим і водночас найскладнішим кроком
у створенні перспективної системи оборонного планування має бути розроблення її методичного забезпечення. Зазначено загальний склад методика
планування на основі спроможностей та розкрито її етапи. За результатами
дослідження акцентовано увагу на тому, що формування методичного забезпечення системи оборонного планування повинно здійснюватись через застосування методів планування на основі спроможностей і планування на
основі загроз, із урахуванням відповідних процедур і стандарти НАТО. Крім
того, встановлено, що для забезпечення потреб оборони необхідно об’єднати
оборонний огляд з аналізом економічних можливостей держави щодо забезпечення потреб оборони: фінансові можливості щодо забезпечення розвитку
сил оборони, їх технічного оснащення, створення інфраструктури в інтересах оборони, соціального забезпечення особового складу та членів їхніх сімей; можливості вітчизняної промисловості щодо задоволення потреб сил
оборони в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах та інших матеріальнотехнічних засобах, а також можливості закупівлі необхідного військового
майна за імпортом.
Ключові слова: оборонне планування, метод планування, методичне забезпечення, огляд, чинник, сили оборони.
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1. ВСТУП

Постановка проблеми. Реалізація державної політики з питань
національної безпеки у воєнній сфері забезпечується шляхом розроблення стратегій, концепцій, програм, планів розвитку органів сектору безпеки і оборони, управління ресурсами та ефективного їх розподілу. З цією метою в Україні активно запроваджується передовий
досвід країн-членів НАТО, зокрема з питань оборонного планування.
Оборонне планування є складовою частиною системи державного стратегічного планування, що здійснюється з метою забезпечення
обороноздатності держави шляхом визначення пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, їх спроможностей, озброєння та військової
техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також розроблення відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням реальних
і потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-економічних можливостей держави [1].
Відповідно до процедур і стандартів країн-членів НАТО оборонне планування здійснюється на основі спеціально-розробленого методичного забезпечення його процесів. Поступовий перехід Збройних
Сил України на відповідну методологію оборонного планування має
важливе значення для підвищення обороноздатності держави.
Метою статті є дослідження актуальних питань методичного забезпечення процесів оборонного планування відповідно до процедур
і стандартів країн-членів НАТО
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань
оборонного планування присвячено низку наукових праць, зокрема
[2–5]. В зазначених працях досліджувались: стан і перспективи розвитку системи оборонного планування в Збройних Силах України;
проблеми розвитку спроможностей Сил оборони; оборонне планування на основі спроможностей за особливостями та перспективами
впровадження; питання розвитку оборонного планування за умов наближення до процедур та стандартів НАТО. У той же час без чіткого
уявлення залишається дослідження актуальних питань методичного
забезпечення процесів оборонного планування відповідно до проце140
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дур і стандартів країн-членів НАТО. Вирішення зазначеного питання
і визначає актуальність теми статті.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією з оперативних цілей оборонної реформи в Україні визначено “впровадження процесу оборонного планування у сфері оборони
відповідно до євроатлантичних принципів та підходів”[6]. Фактично,
мова йде про необхідність створення перспективної системи оборонного планування, яка має спиратися на досвід держав Альянсу і разом
з тим враховувати особливості України в широкому їх прояві: від навколишньої воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки до
ресурсних можливостей. Важливість та актуальність цього завдання
для складових сектору безпеки і оборони обумовлюється рядом чинників, серед яких важливо виділити наступні.
Перший чинник. Зміни в характері сучасних воєнних конфліктів
та загроз воєнній безпеці України.
Завершення на початку 1990-х років «холодної війни» докорінно
змінило воєнно-політичну обстановку у світі і, зокрема, на європейському континенті. На цьому підґрунті, на перший погляд навіть цілком обґрунтовано, виникло сподівання, що загроза глобальної війни
із застосуванням ядерної зброї перестала дамокловим мечем нависати
над людством і відійшла у минуле. Ширилася надія на беззастережний
пріоритет мирних засобів врегулювання міждержавних конфліктів.
Однак, як показав досвід, ці сподівання були марними. Росія грубо
порушила норми міжнародного права та низку українсько-російських
договорів, суверенітет, територіальну цілісність нашої держави. Україна фактично стала першою державою, проти якої практично всі існуючі на сьогодні прийоми, форми і способи «гібридної» війни з боку
Російської Федерації як країни-агресора, були застосовані повною
мірою. При цьому стає очевидним, що для Росії Україна є не лише
об’єктом агресії, а й полігоном для випробування різноманітних форм
і способів такої війни. За таких умов організація відсічі збройній агресії, зміцнення оборони держави, посилення сил оборони та їх спро-
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можностей є, безумовно, найважливішим пріоритетом. З цією метою,
зважаючи на обраний Україною курс на євроатлантичну інтеграцію,
основним методом планування у сфері оборони було визнано оборонне планування на основі спроможностей (Capability-based planning),
який широко застосовується в державах-членах НАТО [1]. В зв’язку із
цим, на наш погляд, варто розглянути декілька досить важливих особливостей цього методу: по-перше, оборонне планування на основі
спроможностей не базується тільки на наявних ресурсах (на відміну
від планування на основі бюджету), але враховує обсяг ресурсів, який
може надійти в майбутньому, щоб сформувати оптимальний набір
спроможностей; по-друге, на відміну від планування на основі загроз,
планування на основі спроможностей зосереджується не на застосуванні існуючих спроможностей та створенні нових військових організаційних структур на противагу відповідному бойовому потенціалу
противника, а спрямовується на генерацію і розвиток спроможностей військ (сил) для ефективного виконання визначених завдань; потретє, оборонне планування на основі спроможностей не базується на
конкретних сценаріях реалізації загроз воєнній безпеці, але використовує сценарії для того, щоб визначити необхідні спроможності [4].
Таким чином, метод планування на основі спроможностей передбачає знаходження «золотого перетину» між обмеженими витратами
на оборону та необхідністю досягнення максимальних спроможностей сил оборони.
Другим чинником, який викликав потребу в змінах у системі
оборонного планування, є створення сил оборони держави. У цьому функціональному об’єднанні, при збереженні головної ролі за
Збройними Силами, зріс внесок в оборону держави інших військових
формувань і правоохоронних органів. Для них в «гібридній» війні
окреслилися завдання з протистояння специфічним діям агресора,
які мають високий потенціал небезпеки для держави. Мова йде про:
кібератаки; дії незаконних збройних формувань, диверсійних і терористичних груп; провокування масових безпорядків серед населення,
міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів тощо. Все це потребує
забезпечення сумісності усіх складових сил оборони, координації під
142
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час спільних дій, безперервності і стійкості управління ними в кризових ситуаціях, максимального використання їх спроможностей при
оптимальних витратах ресурсів. За даною системою за минулі роки в
Міністерстві оборони та Збройних Силах України проведено декілька
повних циклів оборонного планування з розробленням документів
на довго-, середньо- і короткостроковий періоди. Одночасно, минулі
роки були і періодом її апробації в умовах складної воєнно-політичної
обстановки та в рамках реалізації Україною курсу на євроатлантичну
інтеграцію. Усе це дало змогу виділити як позитивні сторони системи,
так і її недоліки. Зокрема, в якості недоліків варто відмітити дисбаланс
між оборонним і бюджетним плануванням, що часто ставало однією
з причин невиконання державних програм з питань оборони, а також
відсутність охоплення оборонним плануванням, яке здійснювалося
Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів. Крім
того, органи управління останніх так і не набули статусу повноцінних суб’єктів оборонного планування. В основі цих недоліків лежить
відсутність єдиного, сталого, науково обґрунтованого з врахуванням
різноманіття чинників та умов впливу, методичного апарату.
Таким чином, стає абсолютно очевидним, що першим і водночас
найскладнішим кроком у створенні перспективної системи оборонного планування має бути розроблення її методичного забезпечення.
При цьому, під методичним забезпеченням оборонного планування
розуміється розроблення та затвердження вимог і рекомендацій щодо
організації оборонного планування, розроблення і корегування його
документів.
В своїй основі методичне забезпечення перспективної системи
оборонного планування за принципами та стандартами НАТО повинно враховувати те, що перспективна система оборонного планування має об’єднувати щонайменше два взаємопов’язаних процеси: планування спроможностей і планування ресурсів. При цьому, як правило, обов’язково постає проблема в досягненні компромісу між потребами в ресурсах для досягнення необхідного рівня спроможностей і
реальними можливостями держави щодо забезпечення таких потреб.
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Компроміс в цьому випадку зазвичай досягається із застосуванням
механізму управління ризиками, методи і форми якого є складовою
загальної методики оборонного планування. Більш того, перспективна система оборонного планування має базуватися на прийнятних положеннях методик двох методів оборонного планування, як на основі спроможностей, так і на основі загроз. Така перспективна система
планування може мати низку особливостей, обумовлених, зокрема:
підвищеною увагою і перерозподілом ресурсів на користь сил оборони, які протидіють «гібридним» загрозам (кіберзагрози, терористичні і диверсійні групи, незаконні збройні формування, сепаратистські
рухи тощо); підготовкою сил і засобів, призначених для локалізації
загроз, зародження яких провокується потенційним противником на
території України в загрозливий період (до початку відкритих агресивних дій); формуванням спроможностей сил оборони до ведення
тривалих низькоінтенсивних бойових дій в умовах масштабного інформаційно-психологічного впливу противника на особовий склад;
удосконаленням територіальної оборони з широкою опорою на місцеві ресурси; налагодженням тісної взаємодії між силами оборони і
силами безпеки, а, відповідно, погодженням заходів оборонного планування із заходами планування у сфері безпеки. Саме в контексті згаданих особливостей пропонується формувати основи його методичного забезпечення.
Методика планування на основі спроможностей в узагальненому
вигляді має включати науково-методичний апарат щодо: оцінки стану та перспектив розвитку безпекового середовища; огляду спроможностей за їх функціональними групами; планування сил; планування
ресурсів; формування перспективної моделі Збройних Сил та інших
складових сил оборони та їх структури.
Одним із основних інструментів практичної реалізації цих завдань
та їх змістовного наповнення є процедура проведення оглядів. Огляди
можуть проводитися як усіх складових сектору безпеки і оборони одночасно (комплексні огляди), так і огляди в окремих сферах (оборонний
огляд, огляд правоохоронних, розвідувальних органів, органів цивільного захисту, огляд оборонно-промислового комплексу та інше) [5].
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Оборонний огляд є важливим і невід’ємним елементом процесу оборонного планування. Така його роль обумовлена завданнями, які ним вирішуються, а саме: аналіз стану досягнення довготривалих стратегічних
цілей в оборонній сфері; комплексна оцінка воєнної безпеки України, існуючих та потенційних воєнних загроз; огляд готовності території та населення до оборони держави; оцінка значимості раніше взятих Україною
міжнародних зобов’язань у воєнній сфері для національної безпеки і
оборони України, а також орієнтовний обсяг ресурсів на виконання цих
зобов’язань; визначення місій, завдань оборони та вимог щодо набуття
оборонних спроможностей у середньо- та довгостроковій перспективі.
Організація та проведення оборонного огляду входить до компетенції Міністерства оборони України, яке розробляє документи щодо
його організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення. Ці
документи узгоджуються і є обов’язковими для виконання складовими сил оборони.
Як показує досвід, оборонний огляд доцільно об’єднувати з аналізом економічних можливостей держави щодо забезпечення потреб
оборони.
За результатами оборонного огляду готуються відповідні інформаційно-аналітичні матеріали. Кінцевим етапом оборонного огляду є
формування висновків та пропозицій щодо перспектив розвитку сил
оборони.
Розпочатий у 2019 році оборонний огляд, як новий цикл оборонного планування має забезпечити формування принципово нової моделі організації оборони держави, яка б мала властивості оперативно
адаптуватися в самих непередбачуваних ситуаціях [7].
Особливість оборонного огляду, який наразі проводиться, полягає в тому, що він має здійснюватися як цілісний процес, направлений
на оцінювання стану і готовності сил оборони до виконання завдань з
оборони України, за результатами якого будуть розроблені або уточнені документи оборонного планування [5].
З метою забезпечення міжвідомчої взаємодії та координації дій
центральних органів виконавчої влади та інших державних органів,
які опікуються питаннями оборони держави, на час проведення обо№ 2(80)
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ронного огляду утворюється Міжвідомча робоча група. Одним із основних завдань зазначеної групи є визначення методологічних основ
(підходів) щодо виконання завдань учасниками оборонного огляду.
У складі Міжвідомчої робочої групи утворюються робочі підгрупи,
основним завданням яких є формування інформаційно-аналітичних
матеріалів за відповідним напрямом діяльності. Зокрема, за результатами оцінки стану та перспектив розвитку безпекового середовища,
інформаційний матеріал має містити: опис безпекового середовища
(глобальні, регіональні та національні аспекти) у контексті воєнної
безпеки; оцінку стану та перспектив розвитку воєнно-політичної та
воєнно-стратегічної обстановки; оцінку поточної воєнно-політичної
обстановки, реальних і потенційних викликів та загроз у воєнній сфері на середньо- та довгострокову перспективу; розроблення імовірних сценаріїв виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру
на середньо- та довгострокову перспективу; опрацювання імовірних
сценаріїв застосування сил оборони до виконання завдань з оборони
держави з розподілом відповідальності між їх складовими.
Під час огляду спроможностей за їх функціональними групами
відповідна робоча група здійснює: уточнення складу та змісту функціональних груп спроможностей; аналіз наявних спроможностей сил
оборони (оперативні, бойові, спеціальні) та формування їх переліку;
аналіз раніше проведених у період між попереднім та поточним оборонними оглядами оцінювань окремих спроможностей; формування
Єдиного переліку (каталогу) спроможностей Збройних Сил та інших
складових сил оборони, який затверджується Міністерством оборони
України.
Під час планування сил визначаються: вимоги до спроможностей
сил оборони; недостатні спроможності, які необхідно створити, а також наявні спроможності, які необхідно розвивати; надлишкові спроможності, від яких необхідно позбавитись з метою вивільнення ресурсів; необхідні спільні оборонні спроможності сил оборони за імовірними сценаріями їх застосування, розвиток яких потребує планування на
середньо- та довгострокову перспективи і формується їх перелік.
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Під час планування ресурсів визначаються: прогнозовані вартісні показники досягнення необхідних спроможностей, ресурсів та видатків на потреби оборони держави; обсяг ресурсів, які необхідні для
забезпечення утримання наявних спроможностей; перелік мінімально-необхідних спроможностей для максимального збалансування їх
вартості з фінансово-економічними можливостями держави; потреби
в додаткових фінансових ресурсах для забезпечення розвитку критичних спроможностей, зокрема за рахунок залучення міжнародної
технічної допомоги; альтернативні варіанти досягнення необхідних
спроможностей сил оборони.
Під час формування перспективної моделі складових сил оборони та їх структури здійснюється: формування перспективної системи
управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони
та їх структури; визначення ресурсних потреб для досягнення необхідних оборонних спроможностей, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення із залученням органів управління
всіх складових сил оборони; визначення стратегії розбудови сил оборони, критеріїв досягнення їх необхідних спроможностей, а також
стратегічних (оперативних) цілей їх розвитку; формування пакетів
цілей (завдань) для досягнення необхідних спроможностей Збройних
Сил та інших складових сил оборони.
Отже, виходячи з вимог системності, методичне забезпечення
оборонного планування має бути прийнятним як для Збройних Сил
України так і для інших складових сил оборони. Крім того, воно повинно бути адаптованим і до умов діяльності цивільних організацій, які опікуються питаннями оборони. За таких умов методика має
представляти логічну послідовність процесів і процедур: від політики
управління, через етапи процесів, до зворотної реакції через систему
управління ризиками, що базується на щорічних звітах/доповідях. Ці
процеси мають бути загальнодержавною справою, а планові заходи
щодо підготовки до набуття членства в НАТО – додатковими заходами забезпечення обороноздатності держави та інтеграції національного оборонного планування до оборонного планування НАТО.
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Загалом, у процесі практичного застосування методики оборонного планування можливо умовно виділити чотири його основні етапи.
Перший етап оборонного планування має більш загальнонаціональну спрямованість. Головна його мета – встановлення вимог до сил
оборони та визначення необхідних спроможностей, які повинні відповідати цим вимогам.
Другий етап оборонного планування – програмування. Він базується на результатах попереднього етапу. Основними елементами
етапу програмування є оцінювання спроможностей та визначення
проблем і недоліків. За результатами оцінювання визначається різниця між необхідними та наявними спроможностями, приймаються
управлінські рішення щодо підтримки, нарощування, створення або
позбавлення зайвих спроможностей, а також шляхи досягнення цілей. На цьому етапі розробляються середньострокові програми (плани) реформування та розвитку складових сил оборони і набуття ними
необхідних спроможностей. Деталізація цих документів здійснюється:
у Збройних Силах України – до виду (окремого роду) військ (сил); в
інших складових сил оборони – до окремих організаційних структур,
що задіяні в обороні держави.
За окремими напрямами діяльності складових сил оборони та для
розв’язання окремих проблем можуть розроблятися державні цільові
оборонні програми, відповідні концепції, доктрини та стратегії розвитку
(діяльності) складових сил оборони тощо. Оскільки оборонне планування відноситься до повноважень Міністерства оборони України, організаційні засади цієї фази оборонного планування мають визначатися наказом Міністерства оборони, а його положення мають бути обов’язковими
для виконання органами управління інших складових сил оборони [8].
Третім етапом системи оборонного планування є ресурсне планування (бюджетування), яке базується на результатах етапу програмування. Результатами цього етапу є щорічний оборонний бюджет,
що формується на основі Плану утримання і розвитку Збройних Сил
України (інших військових формувань) та планів діяльності (дій) міністерств, у підпорядкуванні яких перебувають сили оборони.
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Щорічний оборонний бюджет є основним документом виконавчого
процесу планування ресурсів. Підготовка документів етапу бюджетування є завершенням прямого циклу оборонного планування в цілому.
Четвертим етапом системи оборонного планування є процес підготовки та надання звітних доповідей.
За результатами моніторингу реалізації заходів оборонного планування та стану фінансування сфери оборони готуються щорічні доповіді. Ці доповіді мають бути взаємоузгодженими між собою,
містити об’єктивну оцінку цільовому та ефективному використанню
коштів і бути основним критерієм оцінки ефективності оборонного
планування.
Доповіді щодо набуття військових спроможностей Збройними
Силами України та іншими складовими сил оборони готує Генеральний штаб Збройних Сил України і за підписом Головнокомандувача
Збройних Сил України надає Міністру оборони України та Президентові України-Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України.
Результативні показники зазначених доповідей є основою для
прийняття рішень щодо реагування на ризики досягнення необхідних
спроможностей складових сил оборони та цільового використання
оборонних ресурсів [9]. В основу управління ризиками в оборонному
плануванні покладається системний аналіз документів оборонного і
бюджетного планування. За його результатами приймаються та реалізуються управлінські рішення щодо отримання високої ефективності
при забезпеченні прийнятного рівня ризиків. Управління ризиками
здійснюється відповідними органами військово-політичного керівництва та військового командування. При цьому, особлива роль і відповідальність має бути покладена на аналітичні центри та наукові
установи, які мають бути задіяні у об’єктивному аналізі результатів
виконання документів оборонного та бюджетного планування. Аналізу підлягають звітні доповіді щодо набуття визначених спроможностей складовими сил оборони та використання (освоєння) виділених
на оборону ресурсів. Науково обґрунтовані висновки такого аналізу
мають бути основою рішень при управлінні ризиками.
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3. ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зміни в характері загроз воєнній безпеці України та сучасних воєнних конфліктів, а також створення сил оборони держави як функціонального об’єднання, обумовлюють необхідність створення нової
перспективної системи оборонного планування. Методичне забезпечення такої системи має об’єднати позитивні і прийнятні для нинішньої безпекової ситуації елементи двох методів оборонного планування – планування на основі спроможностей і планування на основі
загроз. Крім того, методика перспективного оборонного планування
повинна враховувати відповідні процедури і стандарти НАТО.
Зростаюча роль невоєнних засобів боротьби (політико-дипломатичних, інформаційних тощо) в умовах «гібридних» війн потребує
обов’язкового врахування їх можливостей і потенціалу в процесі оборонного планування.
Для забезпечення потреб оборони необхідно об’єднати оборонний огляд з аналізом економічних можливостей держави щодо забезпечення потреб оборони: фінансові можливості щодо забезпечення
розвитку сил оборони, їх технічного оснащення, створення інфраструктури в інтересах оборони, соціального забезпечення особового
складу та членів їхніх сімей; можливості вітчизняної промисловості
щодо задоволення потреб сил оборони в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах, а також
можливості закупівлі необхідного військового майна за імпортом.
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The scientific article presents the results of the analysis of the state and the
main problems of the methodological support of defense planning processes in
Ukraine, its compliance with the current realities, procedures and standards of
NATO member countries. The basics have been outlined; a number of recommendations on methodological support for advanced defense planning, as one of the
important issues of defense reform in Ukraine have been proposed. A number of
factors that determine the importance and relevance of a promising defense planning system have been identified. Based on a study of NATO member states’ stand152
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ards, capability-based planning has been highlighted and a number of important
features have been identified. It is substantiated that the development of its methodological support should be the first and most difficult step in creating a promising defense planning system. The general composition of capability-based planning
methodology has been outlined; its stages have been disclosed. According to the
results of the study, it has been emphasized that the formation of methodological
support for the defense planning system should be implemented through the use
of capability and threat-based planning methods, taking into account the relevant
NATO procedures and standards. In addition, it has been found that in order to
meet the defense needs, it is necessary to combine the defense review with the economic capabilities analysis of the state in order to meet the needs of the defense:
financial possibilities for ensuring the defense forces development, their technical
equipment, infrastructure creation in the interests of defense, social security of personnel and their families’ members; the ability of the national industry in order to
meet the needs of the defense forces in arms, military equipment, ammunition and
other logistical means, as well as the possibility of purchasing the necessary military
property on import.
Key words: defense planning, planning method, methodological support, review, factor, defense forces.
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МОДЕЛЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Перетворення ринкових відносин в Україні торкнулося практично усіх
суб›єктів господарювання, в тому числі і сектору безпеки та оборони України
таких структур як Міністерства оборони України (далі – МОУ) та Державної
прикордонної служби України (далі – ДПСУ).
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Основним завданням існування даних структур в умовах, коли ринок ще
не переформатувався під сучасні вимоги, а планова економіка не досконала,
є створення і реалізація механізму забезпечення життєдіяльності військових
частин та підрозділів МОУ та ДПСУ в цілому.
Вирішити ці питання можливо за допомогою ефективної логістики та
пов’язаною з нею системою матеріально-технічного забезпечення (далі –
МТЗ), саме тому аналіз цих процесів на сьогодні виявляється вельми актуальним завданням.
Таким чином, мова йде про узгоджену, оптимізовану за витратами часу
і фінансів інтеграцію окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину
систему, яка сприяє ефективному управлінню наскрізними інформаційними,
матеріально-технічними і фінансовими потоками в будь-якій складній системі комплексного забезпечення.
У роботі представлено модель процесу матеріально-технічного забезпечення яка відображає функціонування та взаємозв’язки між всіма елементами системи матеріально-технічного забезпечення ДПСУ. Встановлення
взаємозв’язків між вхідними параметрами та зв’язків між елементами дає
можливість керувати вхідними параметрами системи МТЗ. Це, у свою чергу,
дає можливість розробити модель системи матеріально-технічного забезпечення, яка буде адаптованою до нової моделі державного кордону.
Впровадження моделі матеріально-технічного забезпечення в ДПСУ дозволить оптимізувати структуру МТЗ ДПСУ.
Сучасні передумови функціонування МТЗ ДПСУ ставлять перед логістикою багато нових викликів, зокрема у контексті набуття державою членства у НАТО, а саме:
організація постачань, а також надання логістичних послуг;
організація логістичного забезпечення сил швидкого реагування.
Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, система охорони
державного кордону, система матеріально-технічного забезпечення,модель
процесу, системи.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Протягом останніх років триває і набирає
обертів процес докорінного реформування Державної прикордонної
служби України. Для досягнення цієї мети Адміністрацією Державної
прикордонної служби України було розроблено Стратегію розвитку
Державної прикордонної служби України до 2020 року.[1].
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Авторами було проаналізовано сучасний стан і обґрунтовано подальші напрямки розвитку Державної прикордонної служби України.
Стратегією розвитку Державної прикордонної служби України
до 2020 року визначено, що формування сучасної системи логістики,
ефективного управління матеріальними ресурсами (МР) планується
забезпечити шляхом:
розроблення нових підходів до визначення порядку забезпечення
МР органів та особового складу ДПСУ, раціоналізації фінансових витрат на їх утримання;
оптимізації структури органів ресурсного забезпечення (РЗ)
ДПСУ та реформування системи управління МР;
удосконалення відомчої системи медичного забезпечення, реабілітації та санаторно-курортного лікування особового складу ДПСУ;
оснащення органів ДПСУ сучасними засобами евакуації;
удосконалення механізму закупівель та залучення юридичних та
фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг) до РЗ;
запровадження автоматизованої системи контролю за станом РЗ,
приведення обсягів військового майна непорушних запасів у відповідність з реальними потребами [1].
Враховуючи технічне оснащення ДПСУ можливо створити нову
систему МТЗ.
Одним із таких підходів є застосування теорії моделювання організаційних структур, яка дозволить синтезувати науково обґрунтовані варіанти (моделі) організаційної структури системи управління
тиловим забезпеченням ДПСУ.
У процесі порівнювання варіантів (моделей) організаційної
структури системи управління тиловим забезпеченням ДПС України
(існуючої та розробленої) виникає задача оцінювання таких варіантів,
тобто кількісного вимірювання абсолютного або хоча б відносного
значення їх ефективності.
Своєю чергою, для оцінювання ефективності треба вибирати показник якості варіантів організаційної структури. Відомо, що показники ефективності будь-якої діяльності, у тому числі й тилового забезпечення, мають задовольняти такі вимоги:
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1) відповідати цілям і завданням діяльності;
2) мати ясний фізичний зміст;
3) відчувати вплив умов діяльності і рішень, що приймаються;
4) бути зручними для обчислювання і застосування [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання,
пов’язані із МТЗ, знайшли відображення в дослідженнях і публікаціях деяких учених [4], [5], [6], [7], [8]. Аналіз даних праць показав, що в
них в основному розглядались питання структури системи логістичного забезпечення Збройних Сил України, Збройних Сил НАТО, ефективність моделі управління тилом забезпечення Внутрішніх Військ
МВС України, а також аналіз матеріально-технічного забезпечення
як ключової ланки військової логістики. Питання МТЗ органів охорони Державного кордону (ООДК) у повсякденній діяльності та під
час проведення спеціальних заходів досі залишаються не розкритими.
Зазначена проблема обумовлюється наявністю протиріч, які існують в системі МТЗ, що призводить до невідповідності встановленим вимогам. Дослідження цих питань, без сумніву, має теоретичне
та практичне значення внаслідок недостатньої їх розробки стосовно
сучасного етапу розвитку ДПСУ.
Метою статті є визначення основних складових і процесів моделі
матеріально-технічного забезпечення Державної прикордонної служби
України та дослідження особливостей їх функціонування й взаємодії.
Виходячи із зазначеного, у статті ставиться мета на підставі розробки схеми взаємозв’язків процесу МТЗ, визначення вхідних і вихідних параметрів розробити загальну модель процесу матеріальнотехнічного забезпечення ДПСУ.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України показав, що одним із основних факторів забезпечення надійної охорони державного кордону є рівень її всебічного
забезпечення органів охорони кордону. Як би не змінювалася система
охорони державного кордону (СОДК), які б не здійснювалися організаційно-штатні зміни, матеріально-технічне забезпечення буде іс№ 2(80)
2019
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нувати як невід’ємна частина системи охорони державного кордону,
при цьому буде змінюватися лише обсяг, кількість і місце завдань, що
мають виконуватися.
Матеріально-технічне забезпечення ООДК – це складна система,
елементами якої є окремі види забезпечення, що перебувають у щільній взаємодії з іншими системами та підсистемами СОДК. Складність
процесу МТЗ полягає у тому, що функції та ресурси забезпечення розподілені між двома великими системами: тилового та технічного забезпечення. У свою чергу, системи тилового й технічного забезпечення є над системами для систем і підсистем, що утворюються за видами
забезпечення (рис. 1).
Матеріально-технічне забезпечення
Державної прикордонної служби
ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Тилове забезпечення

Технічне забезпечення
Ракетно-технічне

Матеріальне
Медичне

усіма видами О і

ракетами

Артилерійськоі
Автотехнічне

Ветеринарне

Інженерно-технічне

Торгово-побутове

Технічне забезпечення
РХБЗ

ЖЕВ

речовим майном

Фінансове

медичним майном

Технічне забезпечення
зв’язку і АСУ

боєприпасами
пальним
продовольством

інженерним майном

Інженерно-авіаційне

хімічним майном

Метрологічне

квартирним майном
водою

Технічне забезпечення
відділень тилу

Мал. 1. Структура
системиматеріально-технічного
матеріально-технічного забезпечення
ДПСУ.ДПСУ
Рис. 1. Структура
системи
забезпечення
як єдину багатоелементну систему конгломератного типу [3].
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Завданнями та функції надсистем і підсистем системи матеріально-технічного забезпечення різні, проте їх спрямованість співпадає
– це повне ресурсне забезпечення оперативно-службової та повсякденної діяльності ООДК Державної прикордонної служби України як
СОДК. Таким чином, процес МТЗ слід розглядати як функціонування
МТЗ. Систему МТЗ доцільно сприймати як єдину багатоелементну
систему конгломератного типу [3].
Елементами системи МТЗ є система (підсистеми), що утворені за
видами забезпечення. Мета функціонування системи МТЗ – це всебічне та повне ресурсне забезпечення функціонування СОДК.
На жаль, існуюча модель системи МТЗ ООДК є дуже громіздкою,
заплутаною і не відповідає вимогам сьогодення. Тому з метою правильної оцінки ситуації та пошуку оптимальних рішень проблеми
необхідно розробити і застосувати нові способи МТЗ.
Функціонування системи МТЗ відбувається в інтересах і межах
функціонування СОДК. Функціонування СОДК у загальному уявленні – це оперативно-службова діяльність ДПСУ, сутність якої полягає
у здійсненні органами та посадовими особами зовнішніх владних повноважень шляхом виконання покладених на ДПСУ основних функцій [9], при чому основною метою функціонування СОДК є надійна
охорона державного кордону.
Із вищезазначених визначень основним елементом СОДК,
на який спрямовують зусилля системи матеріально-технічного
забезпечення(СМТЗ), є суб’єкти й об’єкти охорони державного кордону під час здійснення ними оперативно-службової діяльності. У
цьому випадку модель СОДК набуде певного вигляду (рис. 2). Зовнішні чинники моделі СОДК є нормативно-правове поле, що регламентує
загальну діяльність системи.
З погляду на розроблену модель СОДК, систему МТЗ можливо
розглядами як окрему систему, що функціонує самостійно. При цьому
зовнішнім середовищем для СМТЗ є СОДК, яка регламентує, формує
та спрямовує діяльність системи МТЗ на досягнення загальної мети
– надійної охорони державного кордону. У такому контексті модель
системи МТЗ може бути подана як сукупність взаємопов’язаних в
№ 2(80)
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виконання покладених на ДПСУ основних функцій [9], при чому основною
метою функціонування СОДК є надійна охорона державного кордону.
Із вищезазначених визначень основним елементом СОДК, на який
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одне ціле елементів, діяльності яких спрямована на повне ресурсне заоперативно-службової діяльності. У цьому випадку модель СОДК набуде
безпечення суб’єктів та об’єктів охорони державного кордону під час
певного вигляду (мал. 2). Зовнішні чинники моделі СОДК є нормативноздійснення
ними оперативно-службової діяльності (рис. 3). Елементаправове
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Мал. 2 Модель системи охорони державного кордону.

Рис. 2 Модель системи охорони державного кордону

З погляду на розроблену модель СОДК, систему МТЗ можливо
розглядами як окрему систему, що функціонує самостійно. При цьому
зовнішнім середовищем для СМТЗ є СОДК, яка регламентує, формує та
Оперативно
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бути подана як сукупність взаємопов’язаних в одне ціле елементів, діяльності
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Е₂
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яких спрямована на повне ресурсне забезпечення суб’єктів та об’єктів охорони
державного кордону під час здійснення ними оперативно-службової діяльності
(мал. 3). Елементами СМТЗ є види забезпечення.

Мал.3 Модель системи матеріально-технічного забезпечення ДПСУ.

Рис. 3 Модель системи матеріально-технічного забезпечення ДПСУ

З прийняттям розробленої моделі СМТЗ будемо вважати, що діяльність

З прийняттям розробленої моделі СМТЗ будемо вважати, що дісистеми є процес МТЗ суб’єктів охорони державного кордону під час
яльність системи є процес МТЗ суб’єктів охорони державного корздійснення ними оперативно-службової діяльності. Тоді чинниками дії СМТЗ є
дону
під час здійснення ними оперативно-службової діяльності. Тоді
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виділення
ресурсівє на
забезпечення
діяльності
системи
матеріально- дічинниками
дії СМТЗ
обсяг
виділення
ресурсів
на забезпечення
технічногосистеми
забезпечення.
Зважаючи на це, діяльність
СМТЗ у загальному
яльності
матеріально-технічного
забезпечення.
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виконуваними функціями. Таким чином, процес матеріально-технічного
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це, діяльність СМТЗ у загальному уявленні виділених ресурсів елементами системи в межах своєї компетенції за виконуваними функціями.
Таким чином, процес матеріально-технічного забезпечення ДПСУ –
взаємопов’язана діяльність елементів системи МТЗ, спрямована на
використання та розподілення у межах своєї компетенції виділених
ресурсів для забезпечення суб’єктів та об’єктів охорони державного
кордону при здійсненні ними оперативно-службової діяльності.
За сформульованим визначенням модель процесу МТЗ може
бути подано як трансформацію виділених ресурсів елементами системи МТЗ [7]. Якщо вважати, що СОДК виділяє ресурси у вигляді
коштів, тоді трансформація виділених ресурсів полягає у перетворюванні фінансових ресурсів у матеріально-технічні ресурси відповідно
до потреб суб’єктів та об’єктів охорони державного кордону під час
здійснення ними оперативно-службової діяльності. На підставі цього
модель процесу МТЗ (рис. 4) може бути подана у вигляді сукупності
функцій трансформації фінансових ресурсів елементами СМТЗ у маСМТЗ у матеріально-технічні
ресурси
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Рис. 4. Модель процесу матеріально-технічного забезпечення
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Для спрощення моделі процесу МТЗ ДПСУ було виключено керуючий елемент. При цьому вважалося, що функція керуючого елемента
полягає у розподіленні фінансових ресурсів між елементами системи.
З урахуванням цього припущення на вхідні канали моделі процесу
МТЗ надходить імпульс у вигляді вже розподілених фінансових ресурсів Xє{х1, x2, x3....xі…xn). Отримуючи імпульс через вхідний канал,
елемент СМТЗ починає діяти відповідно до своєї функціональної компетенції в межах виділених фінансових ресурсів f1(x1,x2,x3,...,xi...,xn).
Зважуючи на факт взаємозв’язку елементів системи між собою, елементи системи через канали зворотного зв’язку починають взаємодіяти як на ресурсному, так і на функціональному рівні. Кінцевим результатом процесу МТЗ є ресурсне забезпечення суб’єктів та об’єктів
охорони державного кордону під час здійснення ними оперативнослужбової
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f1(x1,x2,x3,...,xi...,xn) =Ri(xi)
Y є {yi,(xi,aj)} =

φni(xі,аj)=Ni(xi,aj)
φin (xі,аj)=Ki(xi,aj)
xi≥ 0,aj ≥ ,

__
i=1,n

___
,j=1,m

де Ri (i) – функція ресурсного забезпечення суб’єктів та об’єктів охорони
забезпечення суб’єктів
та об’єктів охо
i (i) – функція
державногодеR
кордону
під час ресурсного
здійснення оперативно-службової
діяльності;
Ni(xi,aj);Ki
(xi,aj) – кордону
функція взаємозв’язків
між елементами
СМТЗ; xi,aj – параме-діяльності
державного
під час здійснення
оперативно-службової
три функцій R, N, K; n, m – множина параметрів x, y, a.

(xi,aj);Ki (xi,aj) – функція взаємозв’язків між елементами СМТЗ;xi,aj – парам
3.ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

функційR,N,K;n,m–
множина
параметрів
Таким чином, розроблена
модель
процесуx,y,a.
МТЗ відображає функціонування та взаємозв’язки між всіма елементами системи матеріально-технічного
забезпечення
УстановленняПОДАЛЬШИХ
взаємозв’язків ДОСЛІДЖЕН
між
3.ВИСНОВКИ
ТАДПСУ.
ПЕРСПЕКТИВИ
вхідними параметрами та зв’язків між елементами дає можливість
Таким чином, розроблена
модель процесу МТЗ
відобр
керувати вхідними параметрами системи МТЗ. Це, у свою чергу, дає
можливість
розробити
системиміж
МТЗ,
яка буде
адаптованою
до матеріал
функціонування
та модель
взаємозв’язки
всіма
елементами
системи
нової моделі державного кордону.
Матеріально-технічне забезпечення у ДПСУ має сприйматися
як теорія і практика оптимального забезпечення і функціонування.
Зважаючи на широкий діапазон функціонального охоплення матеріально-технічного забезпечення, доцільним є створення організованої
концепції побудови матеріально-технічного забезпечення з відповідною організаційною структурою.
Впровадження моделі матеріально-технічного забезпечення в
ДПСУ дозволить оптимізувати структуру МТЗ ДПСУ.
Сучасні передумови функціонування МТЗ ДПСУ ставлять перед
логістикою багато нових викликів, зокрема у контексті набуття державою членства у НАТО, а саме:
організація постачань, а також надання логістичних послуг;
організація логістичного забезпечення сил швидкого реагування.
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Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Розроблення моделі системи МТЗ, яка буде адаптованою до нової моделі
державного кордону.
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Sagan V., Mironchuk V., Kravchuk V. Approaches to improve the logistics
of the State Border Service of Ukraine, taking into account the introduction of
a model of the functioning process and the relationship between all elements of
the system
Based on the development of a diagram of the relationship of the logistics
process, the definition of incoming and outgoing parameters, a general model
of the logistics process of the State Border Service of Ukraine is compiled. The
functioning of the logistics system is carried out in the interests and boundaries of
the functioning of the state border protection system.
The functioning of the state border protection system in general terms is the
operational and official activity of the State Border Service of Ukraine. The essence
of the system lies in the creation by bodies and officials of external power by
fulfilling the basic functions assigned to the State Border Service of Ukraine. The
main purpose of the functioning of the state border protection system is reliable
state border protection.
The presented developed model of the logistics process reflects the functioning
and relationships between all elements of the logistics system of the State Border
Service of Ukraine. The established relationship between the incoming parameters
and the relationships between the elements makes it possible to control the
incoming parameters of the logistics system. And this, in turn, makes it possible to
develop a model of the logistics system, which will be adapted to the new model of
the state border.
The introduction of the model of logistics in the State Border Service of
Ukraine will solve the problem of optimizing the structure of logistics.
The modern prerequisites for the functioning of the Logistics of the State
Border Service of Ukraine pose many new challenges before the logistics system, in
the context of the country’s acquisition of NATO membership, namely:
organization of supplies, the provision of logistics services;
organization of the provision of rapid reaction forces.
Key words: logistics, system of state border protection, system of logistics,
process model, systems.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ УРАЗЛИВОСТІ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
У статті узагальнено основні теоретичні підходи та запропоновані складові методики оцінки уразливості системи охорони державного кордону
щодо встановлених загроз.
Уточнена загальна схема оцінки ризиків на основі діючих нормативно-правових актів, досвіду оперативно-службової діяльності органів та підрозділів охорони кордону та рекомендацій Агенції Європейського Союзу
Frontex щодо оцінки і аналізу ризиків у сфері прикордонної безпеки.
Методика оцінка уразливості щодо встановлених загроз включає: блок
оцінки проникності кордону (за показниками – ландшафт, інфраструктура, можливості, потоки); блок оцінки операційної діяльності (за показни© Ставицький О., Макаров С.
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ками – персонал, підготовка, взаємодія); блок оцінки ефективності заходів
протидії;блок оцінки факторів тяжіння:
Розглянуто декілька методів та стандартів для оцінювання, які можуть
бути застосовані (за умов належної адаптації їх науково-методичного апарату) у процесі оцінки і аналізу ризиків прикордонній безпеці органами охорони державного кордону ДПСУ. Зокрема описані методи RiskWatch, CRAMM
та ГРИФ.
Враховуючи практичність та легкість використання методу ГРИФ, пропонується його адаптація до системи аналізу ризиків у ДПСУ. Наліз проводиться п’ять етапів:
на першому етапі розраховують рівень загрози за уразливістю на основі уразливості певного елементу системи охорони та захисту та ймовірності
реалізації загрози через цю уразливість;
на другому етапі розраховують рівень загроз за всіма уразливостями
через які можлива реалізація цієї загрози на певній ділянці державного кордону (ділянці відповідальності органу охорони державного кордону);
на третьому етапі розраховують загальний рівень загрози прикордонній
та внутрішній безпеці (враховуючи у тому числі всі загрози, що впливають на
систему охорони та захисту державного кордону);
на четвертому етапів визначають ризик за певною ділянкою (напрямком) відповідальності органу охорони кордону;
на п’ятому етапі визначаються загальний ризик.
За результатами співставлення оцінок загроз та оцінок уразливості системи охорони державного кордону аналітиками інформаційно-аналітичного
відділу визначається рівень залишкового ризику та розробляються прогнозні варіанти (сценарії) дій щодо мінімізації ризику до рівня прийнятного.
Ключові слова: прикордонна безпека; оцінка ризиків; загрози безпеці;
уразливість.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Посилення загроз на державному кордоні, підвищення ймовірності реалізації, збільшення масштабу їх поширення вимагають від Державної прикордонної служби України (далі
– ДПСУ) запровадження новітніх технологій охорони кордону. Поряд
зі змінами в організації охорони ділянки відповідальності, використанням сучасних технічних засобів в охороні державного кордону на
новий рівень розвитку виходить система аналізу та управління ри168
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зиками. Важливим кроком у розвитку системи аналізу ризиків стало запровадження процедури оцінки уразливості в ДПСУ на основі
«Інструкції з проведення аналізу ризиків в Державній прикордонній
службі України [9].
На сьогоднішній день, щодо процедури оцінки уразливості системи охорони державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного загону склалася певна практика, яка виглядає таким чином:
вибір елементів безпеки державного кордону, щодо яких буде
проводиться аналіз уразливості (обираються критичні елементи, які
можуть бути об›єктами впливу або самі є потенційним джерелом порушення);
формування переліку чинників, які посилюють уразливість системи охорони державного кордону;
безпосередня оцінка (кількісна, якісна) уразливості [2].
Однак, реалізація ідеї прийнятного ризику через оцінку загрози
та уразливості кореспондує з міжнародним і національним стандартами ризик-менеджменту в термінах невизначеності та шансу. Наслідки
реалізації загрози й, відповідно, нанесення збитку прикордонній та
внутрішній безпеці, ще не стали предметом аналізу та оцінки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кількість наукових
робіт, в яких комплексно досліджуються проблематика оцінки ризиків у сфері прикордонної безпеки, залишається відносно невеликою.
Значне місце в подібних працях присвячене емпіричному опису. Разом із цим окремі аспекти створення та функціонування систем аналізу та управління ризиками у сфері прикордонної безпеки досліджували відомі вчені: С. Голунов, В. Городнов, Ю. Дем’янюк, І. Катеринчук,
В. Кириленко, Д. Купрієнко, А. Махнюк, та ін. Результати аналізу наукових досліджень свідчать, що теоретичні узагальнення, переважним
чином, торкаються лише часткових аспектів проблематики аналізу
ризиків, особливо у контексті оцінки уразливості системи охорони
державного кордону щодо встановлених загроз.
Тому існує нагальна потреба у розробці методики оцінки уразливості системи охорони державного кордону щодо встановлених загроз на оперативно-тактичному рівні.
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Метою статті є опис складових методики оцінки уразливості
системи охорони кордону, методу та алгоритму його проведення на
основі результатів аналізу наукових поглядів щодо здійснення інформаційно-аналітичної діяльності, нормативно-правових вимог, а також
з урахуванням сучасного стану інформаційно-аналітичного забезпечення управління.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день питання організації аналізу ризиків нормативно врегульовано рядом законодавчих актів, серед них: Закон
України «Про прикордонний контроль»; Концепція інтегрованого
управління кордонами та План заходів щодо її реалізації; Програма
розвитку системи аналізу ризиків у ДПСУ на період до 2020 року; Інструкція з проведення аналізу ризиків у ДПСУ; накази Адміністрації
ДПСУ «Про організацію проведення аналізу ризиків» та «Про організацію застосування профілів ризиків», Інструкція з проведення аналізу ризиків в ДПСУ [3;4;8;9].
Зазначені нормативно-правові акти визначають ключові механізми проведення аналізу ризиків у сфері безпеки державного кордону і ґрунтуються на кращих практиках Служби та засадах оновленої
Спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків держав – членів ЄС [1214]. Імплементація системи аналізу ризиків в інтегроване управління
кордонами в Україні здійснюється відповідно до Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
Так, зокрема Регламент 2016/1624 Європейського Парламенту та
Ради Європи від 14 вересня 2016 року про Європейську прикордонну та берегову охорону визначає що метою оцінки уразливості для
Агентства FRONTEX є оцінка потенціалу та готовності держав-членів
бути готовим до вирішення складних завдань, включаючи нинішні і
майбутні загрози і проблеми на зовнішніх кордонах; щоб визначити,
особливо для тих держав-членів, які стикаються з особливими та надскладними проблемами, із можливими безпосередніми наслідками
на зовнішніх кордонах і наступними наслідками для функціонування
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Шенгенської зони; а також для оцінки їх спроможності сприяти комплексу заходів швидкого реагування [11].
Загальну структуру оцінки ризиків наведено у таблиці [10].
Таблиця
Загальна структура аналізу ризиків
Ризик
Загроза

Величина і ймовірність
Спосіб дії

Хто, де, коли

Тенденції і прогнози
(підвищення,
зниження,стабільний,
історичний)
Фактори
виштовхування
Маршрути (складність і відстань),
доступ до допомоги

Уразливість

Рівень уразливості
Проникність кордону
(ландшафт, інфраструктура, можливості,
потоки)
Операційна діяльність
(персонал, навчання
сумісність)
Ефективність
заходів протидії

Вплив

Рівень впливу
загрози
Прикордонна і внутрішня безпека
Здатність управляти законним пасажиропотоком
на кордоні
Гуманітарний
вплив

Фактори тяжіння

В інтересах оцінки уразливості відбувається збір необхідних інформаційних даних. Так, до інформації з оцінки уразливості системи
охорони державного кордону на ділянці прикордонного загону відносяться:
відомості нормативно-правових актів, які стосуються сфери безпеки державного кордону;
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результати оперативно-службової діяльності підрозділів охорони
державного кордону;
дані про структуру, чисельність й укомплектованість органу охорони державного кордону та систему управління;
відомості (окремі повідомлення) про стан підготовки та морально-психологічний стан персоналу підрозділів охорони державного
кордону;
дані про стан тилового, інженерного і технічного забезпечення;
матеріали за результатами заходів з прикордонного та міжнародного співробітництва тощо.
Виходячи з викладеного, можливо стверджувати, що методика
оцінка уразливості щодо встановлених загроз повинні включати:
Блок оцінки проникності кордону (ландшафт, інфраструктура,
можливості, потоки) за індикаторами, зокрема:
оцінка фізико-географічних умов ділянки відповідальності;
стан інженерного облаштування державного кордону та інфраструктура ППр;
наявність технічного обладнання та систем спостереження;
можливості (фінансові та матеріальні ресурси, інфраструктура,
кваліфікований і навчений персонал);
готовність до дій у нестандартних та кризових ситуаціях.
Блок оцінки операційної діяльності (за показниками – персонал,
підготовка, взаємодія), а саме:
у сфері аналізу ризиків (методика аналізу ризиків; кількість стратегічних, операційних і тактичних продуктів аналізу ризиків; кількість аналітиків ризиків на центральному, регіональному та місцевому рівнях; спеціальні підрозділи аналізу ризиків; система підготовки,
кількість аналітиків, у т. ч. тих що пройшли навчання, рівень їх підготовки);
наявність персоналу, зокрема:
прикордонний контроль (кількість осіб, які здійснюють перевірку
документів (1-я і 2-я лінії), ОТЗ та КР, кінологів, кількість спеціалістів
для встановлення особи, перевірки способу дій і цілей реєстрації, обробки, процедури надання притулку);
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охорона кордону (кількість прикордонних нарядів, у тому числі
кінологів та службових тварин, кількість спеціалістів для встановлення особи, перевірки способу дій і цілей реєстрації, обробки процедури
надання притулку);
підготовка персоналу, зокрема:
прикордонний контроль (річна кількість навчених фахівців, які
виконують завдання з охорони держаного кордону (контроль 1-ї і 2-ї
лінії), кінологів, річна кількість навчених фахівців для встановлення
особи, перевірки способу дій і цілей реєстрації, обробки процедури
надання притулку);
охорона кордону (річна кількість навчених ІПС для служби у п/н,
у т. ч. кінологів, річна кількість навчених фахівців для встановлення
особи, перевірки способу дій і цілей реєстрації, обробки процедури
надання притулку).
взаємодія:
у сфері аналізу ризиків (проведення спільного аналізу ризиків на
національному та міжнародному рівнях; обмін аналітичною та статистичною інформацією (уніфіковані формати, платформи), співробітництво між прикордонними підрозділами різних держав (у тому
числі авіаційні ППр);
прикордонний контроль (взаємодія з митними, ветеринарними,
фітосанітарними службами, поліцією, підрозділами кримінальних
розслідувань, службами авіаційної безпеки, уніфіковані платформи
для комунікації, обміну інформацією);
охорона кордону (час готовності резервів взаємодіючих органів,
система управління; взаємодія з митницею, поліцією, підрозділами
кримінальних розслідувань, збройними силами; уніфіковані платформи для комунікації, обміну інформацією).
Блок оцінки ефективності заходів протидії (чи можуть вживані
заходи достатньою мірою зменшити загрозу, щоб її можна було знизити до прийнятного рівня?):
прикордонна служба (сухопутна та морська (річкова) ділянки):
виявлені та затримані правопорушники (не менше 50%).
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виявлені, но не затримані самостійно ПОДК правопорушники
(повинно бути 100 %);
реалізовані інформації МОРВ та інших правоохоронних органів
(повинно бути близько до 100 %);
звершені адміністративні та кримінальні справи (повинно бути
близько до 100 %).
прикордонний контроль:
затримані правопорушники / злочинці (%);
час очікування у черзі (хв);
завершені адміністративні та кримінальні справи (повинно бути
близько до 100 %);
аналіз ризиків:
перевірки 2-й лінії, які ведуть до подальших процедур затримання, повернення, реадмісії або видворення (%);
ефективність прикордонної служби на «зеленому кордоні» (час
реакції (хв.), велика частина виявлень в безпосередній близькості до
кордону (%));
ефективність оперативного і стратегічного планування (безперервно вимірюється для внесення коригувань).
ідентифікація / розміщення / затримання / повернення:
середній час ідентифікації (встановлення особи) (днів);
повернуті нерегулярні мігранти / в рік (%);
зайняті місця у ПТТ та міграційних центрах / в рік (%);
використовувані ПТТ та ізолятори / в рік (%).
непередбачені загрози / сценарії:
наявні плани на випадок надзвичайних (кризових) ситуацій розроблені та систематично перевіряються;
на підставі результатів перевірок переглядаються уразливості до
конкретних загроз, вживаються необхідні заходи щодо зменшення
уразливості.
Блок оцінки факторів тяжіння:
чутки (особливо поширювані по соціальним мережам), що можуть призвести до активізації процесів міграції або до зміни вже існуючих потоків;
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соціально-економічні чинники (можливість працевлаштування,
охорона здоров›я, соціальне забезпечення, освіта);
наявність великих діаспор, культурних та сімейних зв’язків які
значною мірою впливають на рівень міграції;
цінності - демократія і справедливість, безпека, стабільність та
нові можливості;
законодавчі заходи (неможливість відмовити в доступі (прогалини в законодавстві), неефективна процедура реадмісії та повернення);
сприятливі аспекти маршруту пересування (мережі, перевірені
маршрути, приховування);
толерантність суспільства до протиправної діяльності (зокрема –
переправлення контрабандних товарів).
Поряд з компонентами збору та обробки інформації за визначеннями показниками та індикаторами оцінки, інформаційно-аналітичне
забезпечення управління оперативно-службовою діяльністю прикордонного загону включає в себе технологічний і технічний компоненти, реалізація яких покладається на інформаційно-аналітичний відділ
штабу. Це обумовлено тим, що сучасні інформаційні технології дозволяють реалізувати властивий їм високий рівень можливостей тільки
при відповідному рівні проектування, генерації й супроводі інформаційної системи [7].
Під технологічним забезпеченням мається на увазі не стільки наявність комп’ютерів, мереж, засобів зв’язку і програмного забезпечення, скільки використання їх як єдиної системи спеціальних програмно-апаратних засобів, що дозволяє здійснювати підготовку завдань,
безпосередньо пошук, попередню обробку, збереження необхідної
інформації в автоматизованому режимі. Зазначені вимоги зводяться
до можливості інформаційно-аналітичного відділу мати в довільний
період реального часу відкритий доступ до інформаційних ресурсів.
Найбільш природним шляхом при цьому вважається створення власних баз даних, які використовуються для вирішення конкретних задач. Однак збір і збереження всієї доступної інформації з використанням власних ресурсів зіштовхується з певними технічними обмеженнями. З’ясувалося, що процедури додаткової попередньої обробки,
№ 2(80)
2019

175

військовi НАУКИ

стиснення та фільтрації інформації неминуче приводять до її зайвої
формалізації і втрати інформаційної насиченості. Виходячи з подібних розумінь і з огляду на сучасний рівень розвитку телекомунікаційних технологій інформаційно-аналітичний відділ штабу повинен
у своїй діяльності дотримуватися принципів роботи з розподіленими
інформаційними ресурсами. Це означає, що сам відділ безпосередньо
створює і супроводжує на власних технічних засобах лише необхідні
для його поточної роботи інформаційні ресурси, а до всіх інших організує, при необхідності, доступ [7].
Однак для застосування на практиці такого підходу необхідно обрати метод та алгоритм проведення аналізу. На теперішній час у сфері
застосування системи аналізу ризиків, за якою оцінюють наявні в системі ризики та вибирають найефективніший варіант захисту (за співвідношенням наявних в системі ризиків до витрат на безпеку) розроблено декілька методів та стандартів для оцінювання, які можуть бути
застосовані (за умов належної адаптації їх науково-методичного апарату) у процесі оцінки і аналізу ризиків прикордонній безпеці органами охорони державного кордону ДПСУ. Зокрема серед таких методів
виділяють – від досить простих, але зручних і потужних RiskWatch до
дуже складних у роботі систем CRAMM та ГРИФ. Методи і алгоритми
RiskWatch та CRAMM оперують конкретними видами загроз і вибудовують складну модель, а метод ГРИФ ґрунтується на комплексі параметрів, що визначаються захищеністю досліджуваного об’єкта. [1].
За методом RiskWatch (отримав найбільше поширення у США)
критеріями вважають “можливі річні втрати” (Annual Loss Expectancy)
та оцінку “повернення від інвестицій” (Return Investment). У загальному випадку метод можна звести до таких кроків:
1. Визначення предмета дослідження. Тут визначено тип організації, базові вимоги у галузі безпеки, склад організації.
2. Введення даних, що описують конкретні характеристики. На
цьому етапі детально описують ресурси, втрати, класи інцидентів. Задають частоту виникнення кожної з можливих загроз, ступінь вразливості та цінність ресурсів.
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2. Введення даних, що описують конкретні характеристики. На
цьому етапі детально описують ресурси, втрати, класи інцидентів. Задають частоту виникнення кожної з можливих загроз, ступінь вразливості та цінність ресурсів.
3. Визначення ризику. Спочатку встановлюють зв’язок між ресурсами, втратами, загрозами, уразливостями. Математичне сподівання
для ризику за рік розраховують за формулою:
R = p× D ,

(1)

де R – ризик; p – частота виникнення загрози за рік; D – вартість ресурсу.

4. Генерація звіту. Це може бути звіт втрат від реалізації загроз; звіт
про заходи щодо протидій; звіт про результат аудиту безпеки тощо.
Метод CRAMM потужний та універсальний інструмент, поширений найбільше у Великобританії, поєднує кількісні та якісні методи
аналізу з комплексним підходом до оцінки ризиків. Метод CRAMM
передбачає наявність таких етапів аналізу:
на першому етапі визначають наявний рівень безпеки ресурсів.
Якщо цей рівень є низьким, то до системи висувають мінімальний набір вимог безпеки і переходять на 3-й етап.
на другому етапі ідентифікують ризики та визначають їхню величину. Вихідні дані аналітик отримує від представників організації.
на третьому етапі – управління ризиками, вибір контрзаходів.
Найважливішим критерієм у цьому випадку є обґрунтування обраних контрзаходів.
Алгоритм ГРИФ, порівняно з іншими алгоритмами, має істотні
переваги, а саме:
метод найбільш адаптований для країн пострадянського простору;
реалізована можливість абстрагуватися на етапі моделювання системи від конкретних загроз прикордонній безпеці, що дає змогу змоделювати систему охорони та захисту державного кордону на визначену
множину загрозливих ситуацій, кожну з яких проаналізувати окремо;
можливість якісного та кількісного оцінювання та побудови детального звіту;
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використання програмного забезпечення на основі цього методу
не потребує спеціальних знань.
Враховуючи практичність та легкість використання, пропонується детальніше розглянути цей алгоритм з метою його адаптації до системи аналізу ризиків у ДПСУ.
На підставі аналізу дослідження [6] вхідними даними для розрахунків уразливості можливо вважати: стан системи охорони та захисту державного кордону, вплив загроз на прикордонну та внутрішню
безпеку, уразливості, ймовірність реалізації загрози через певну вразливість, наслідки реалізації загрози для системи охорони та захисту
державного кордону.
Алгоритм передбачає два режими роботи – коли існує одна базова
загроза (сумарна) та коли є три базові загрози. На цьому етапі розглянемо одну базову загрозу. Для роботи з алгоритмом використано
шкалу від 0 до 100 %, яку можна розбити на 100 частин. Кожна частина
займає певний інтервал. Розбиття можна провести рівномірно та логарифмічно. Так, наприклад, для 5 рівнів рівномірне розбиття набуде
вигляду: 1-й рівень – 20 %, 2-й рівень – 40 %, 3-й рівень – 60 %, 4-й рівень – 80 %, 5-й рівень – 100 %; логарифмічне – 1-й рівень – 7 %, 2-й рівень – 18 %, 3-й рівень – 35 %, 4-й рівень – 62 %, 5-й рівень – 100 % [5].
На першому етапі роботи алгоритму розраховують рівень загрози
за уразливістю LTh на основі уразливості певного елементу системи
охорони та захисту та ймовірності реалізації загрози через цю уразливість. Рівень загрози передбачає, наскільки критичним є вплив цієї загрози на прикордонну або внутрішню безпеку держави з врахуванням
ймовірності її реалізації.
ITh PV
×
,
(2)
100 100
де ITh – вплив реалізації загрози (у %), PV – ймовірність реалізації загрози через
цю уразливість (у %), LTh – рівень загрози за уразливістю.
LTh =

Другий етап передбачає розрахунок рівня загроз за всіма уразливостями CLTh, через які можлива реалізація цієї загрози на певній ділянці державного кордону (ділянці відповідальності органу охорони
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державного кордону). Розраховуємо рівні загроз через конкурентні
уразливості:
n

CLTh = 1− ∏ (1− LThi ) ,
i =1

(3)

де CLTh – рівень загрози за всіма уразливостями на певній ділянці державного
кордону, LTh – рівень загрози за уразливістю.

На третьому етапі розраховуємо загальний рівень загрози прикордонній та внутрішній безпеці CСLTh (враховуючи у тому числі всі
загрози, що впливають на систему охорони та захисту державного
кордону)
n

CCLTh = 1− ∏ (1− ! LThi ) ,
i =1

(4)

де CСLTh – загальний рівень загрози прикордонній та внутрішній безпеці, CLTh
– рівень загрози за всіма уразливостями. Значення загального рівня загрози має
знаходитися в інтервалі від 0 до 1.

На четвертому етапі ризик R за певною ділянкою (напрямком)
відповідальності органу охорони кордону розраховують так:
R = CCLTh × D ,

(5)

де R – ризик за системою охорони кордону, CCLTh – рівень загрози за всіма уразливостями на певній ділянці державного кордону, D – важливість ділянки (напрямку) державного кордону по відношенню до загрози.

Важливість ділянки визначають за такою формулою:
D = Dt ×T ,

(6)

де Dt − важливість ділянки (напрямку) державного кордону за критерієм безперервності охорони, Т – максимально критичний час відсутності контролю ділянки (напрямку).

На п’ятому етапі загальний ризик за CR розраховують за формулою:
Для випадку розрахунку збитку у грошовому (матеріальному)
вимірі:
n

CR = ∑R, i
i =1

(7)

де CR – загальний ризик , R – наслідки дії загроз (втрати) у грошовому (матеріальному) вимірі.
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Для режиму роботи в рівнях:
n 

R 
CR = 1− ∏ 1− i )×100,
 i=1 100 

(8)

де CR – загальний ризик, R – ризик за ділянкою (напрямком).

За результатами співставлення оцінок загроз та оцінок уразливості системи охорони державного кордону аналітиками інформаційноаналітичного відділу визначається рівень залишкового ризику та розробляються прогнозні варіанти (сценарії) дій щодо мінімізації ризику
до рівня прийнятного. Результати оцінки ризику без належної оцінки
впливу загрози на актив, який підлягає захисту, будуть недостатніми
для прийняття оптимальних рішень штабом прикордонного загону
щодо охорони державного кордону на ділянці відповідальності.
3.ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОсЛІДЖЕНЬ

Інформаційно-аналітична діяльність органів охорони державного кордону постійно знаходяться в протиріччі між кількістю і якістю
інформації. З однієї сторони в наявності постійний надлишок інформації, який неможливо ні переглянути, ні засвоїти, ні проаналізувати.
З іншого боку, інформації, необхідної і достатньої для прогнозу або
генерації варіантів керуючого рішення завжди не вистачає. Для проведення ефективного аналітичного дослідження необхідно щоб витрати
на його проведення повинні бути найменшими при оптимальній глибині аналізу і забезпечені комплексності. Під час його проведення повинні широко використовуватися передові методики оцінки уразливості що визначених загроз, які ґрунтуються на передовому світовому
на вітчизняному досвіді із застосуванням як кількісних так і якісних
методів оцінки значень окремих показників. З цією метою проаналізовано сучасні методи та алгоритми оцінювання ризиків з урахуванням
уразливості систем, зокрема RiskWatch, CRAMM, ГРИФ. Метод и алгоритм ГРИФ адаптовано до умов оцінки ризиків у ДПСУ.
Але оцінювання ризиків не дає змоги аргументувати рівень витрат
на забезпечення прикордонної безпеки оскільки неможливо визначи180
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ти точні цифри (а у разі проведення якісного аналізу вони абстрагуються) для визначення витрат на зменшення загроз та уразливості.
Надалі слід продовжувати дослідження щодо адаптації методів та
алгоритмів оцінки уразливості для умов оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону.
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Оleg Stavitskyi, Sergii Makarov. The main approaches as for the evaluation
of the assessing the state border protection system
The article summarizes the main theoretical approaches and proposes the
component methods of assessing the vulnerability of the state border protection
system against identified threats.
The general scheme of risk assessment has been clarified on the basis of current regulations, experience of operational activities of border guards and units and
recommendations of the European Union Frontex Agency on Border Security Risk
Assessment and Analysis.
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The methodology for assessing vulnerability to identified threats includes: a
block for assessing the permeability of the border (in terms of landscape, infrastructure, opportunities, flows); block of evaluation of operational activity (by indicators - personnel, training, interaction); evaluation of counteraction measures
effectiveness block; evaluation of factors gravity block:
Several methods and standards for assessment, which can be applied (subject
to proper adaptation of their scientific and methodological apparatus) in the process
of risk assessment and analysis of border security by the State Border Guard State
Border Protection Authorities, are considered. Specifically, RiskWatch, CRAMM,
and GRIF methods are described.
The practicality and ease of the GRIF method usage is given, it is proposed to
adapt it to the risk analysis system of the SSSU. There are five steps of the analysis:
in the first stage, the vulnerability level is calculated and based on the vulnerability of a particular element of the security and protection system and the likelihood of realization of the threat due to this vulnerability;
in the second stage, the level of threats is calculated for all vulnerabilities due
to which this threat can be realized at a certain section of the state border (the area
of responsibility

of the state border protection authority);
the third stage calculates the overall level of threat to border and internal security (including all threats affecting the system of protection and protection of the
state border);
in the fourth stages, determine the risk for a certain area (direction) of responsibility of the border protection authority;
the fifth stage determines the overall risk.
As a result of comparing threat assessments and assessing the vulnerability of
the state border security system, analysts of the information and analytical department determines the level of residual risk and develops predictive options (scenarios) for minimizing the risk to acceptable levels.
Key words: border security; risk assessment; security threats; vulnerability.
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МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В науковій статті представлено типовий управлінський цикл та загальні функції управління інформаційно-аналітичною діяльністю оперативних
підрозділів. На основі проведеного дослідження інформаційних потоків та
процесів інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України розроблено методику управління нею.
Сутність методики полягає у комплексному використанні окремих моделей
і методів на певних етапах управління інформаційно-аналітичною діяльністю оперативних підрозділів. Сформовано алгоритм методики, зміст якого за
послідовністю взаємозв’язаних способів та прийомів дозволяє здійснювати управління інформаційно-аналітичною діяльністю. Алгоритм методики
управління інформаційно-аналітичною діяльністю складається з таких етапів: організація підготовки до виконання завдань; визначення мети; отримання початкових даних для управління; оцінка відповідності наявних вихідних
даних для організації управління існуючим потребам; прийняття рішення;
планування заходів інформаційно-аналітичної діяльності; визначення та по186
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становка завдань; організація взаємодії та координації; контроль за виконанням завдань; всебічне забезпечення; аналіз результатів виконання завдань;
оцінка стану та корегування заходів з управління. За допомогою розробленої
методики та алгоритму керівникам оперативних підрозділів надається можливість проводити комплекс доцільних управлінських дій для ефективного
супроводу виконання завдань з інформаційно-аналітичної діяльності.
Ключові слова: алгоритм; методика; управління; інформація; аналіз; діяльність; оперативний підрозділ.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Сучасний прикордонний безпековий
простір України характеризується постійним впливом різного роду
загроз та викликів. Разом із тим, з появою нових факторів та трансформацією існуючих збільшується кількість злочинів та поширюється
протиправна діяльність. Питання вчасного виявлення ознак злочину
серед значної кількості подій, встановлення конкретного його виду
та прогнозування ймовірних наслідків є важливими для проведення
превентивних заходів та заходів протидії злочинності силами та засобами оперативно-розшукових підрозділів (далі – оперативних підрозділів) Державної прикордонної служби (далі – ДПС) України [1; 2].
Результати оперативно-службової діяльності оперативних підрозділів ДПС України свідчать про те, що ефективність боротьби із
злочинністю та забезпечення безпеки державного кордону покращується через застосування дієвого механізму отримання (добування)
та аналізу даних обстановки.
Комплекс заходів, спрямованих на виявлення, збір, обробку, збереження та розповсюдження інформації, необхідної для виконання завдань
в сфері охорони державного кордону формують процеси, які у поєднанні
між собою є інформаційно-аналітичною діяльністю (далі – ІАД) [3]. Ця діяльність під впливом змін оперативної обстановки на державному кордоні
та відповідних потреб щодо реалізації завдань, покладених на оперативні
підрозділи, здійснюється на основі постійного впровадження нових принципів і методів управління [4]. Тому розробка сукупності взаємозв’язаних
способів та прийомів управління ІАД є нагальною науковою задачею для
удосконалення діяльності оперативних підрозділів ДПС України.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язанні
з дослідженням управління діяльністю органів (підрозділів) охорони
кордону та оперативних підрозділів розкриті в працях: О. С. Андрощука, А. М. Білоруса, Я. С. Галанюка, Ю. Б. Івашкова, І. С. Катеринчука,
Д. А. Купрієнка, Г. А. Магася, Ю. В. Мазура, А. В. Махнюка, А. Б. Мисика,
О. В. Михайленка, В. О. Назаренка, Б. М. Олексієнка, П. О. Цигикала,
О. М. Шинкарука та інших вчених. Дослідниками розроблено наукові
підходи для покращення процесів прийняття управлінських рішень, обґрунтовано окремі погляди щодо використання сил та засобів в охороні
кордону, розроблено низку методик для оцінки ефективності оперативно-службової діяльності, розглянуто окремі питання удосконалення
ІАД оперативних та інших підрозділів ДПС України. На основі аналізу
наукових статей зазначених авторів та інших вчених із даної області
досліджень встановлено відсутність методики управління ІАД оперативних підрозділів ДПС України, а наявні методичні прийоми та підходи не чітко структуровані для використання. Вирішення зазначеної
проблематики і визначає актуальність дослідження.
Метою статті є розробка методики управління ІАД оперативних
підрозділів ДПС України.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інформаційно-аналітична діяльність оперативних підрозділів
ДПС України передбачає визначення цілей і завдань; формування
єдиної системи передачі, узагальнення і збереження інформації, а також дотримання узгодженого порядку її оброблення та аналізу; створення штатних (позаштатних) інформаційно-аналітичних підрозділів
або спеціальне призначення зі складу оперативних підрозділів співробітників для ведення інформаційно-аналітичної роботи; створення
єдиного банку даних, а в інформаційно-аналітичних підрозділах – однотипних організованих систем обробки інформації та довідковоінформаційних фондів; розподіл повноважень та відповідальності
структурних підрозділів різних рівнів щодо збору та узагальнення
відомостей за напрямами діяльності; встановлення відповідності методів, моделей, алгоритмів функціонування інформаційно-аналітичних
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Для ефективного виконання завдань ІАД із найменшими витратами
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До загальних функцій управління ІАД належать: аналіз, прогнозування, планування, організація; регулювання та контроль (див.
рис. 2) [6].
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Рис. 2. Загальні функції управління ІАД оперативних підрозділів ДПС України

Рис. 2. Загальні функції управління ІАД оперативних підрозділів ДПС України
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.
Корегування
мети та завдань
інформаційно-аналітичної
діяльності

Організовується
безперервне
збирання
(добування) і аналіз необхідних вихідних
даних для управління ІАД та її прогнозування
Оцінюється відповідність наявних даних для
організації управління ІАД потребам для
виконання завдань оперативними підрозділами
Здійснюються розрахунки для прийняття
оптимального управлінського рішення [7] на
організації ІАД, спрямовану на раціональне
використання наявних сил і засобів
Опрацьовуються вихідні дані та складається
план заходів з ІАД оперативних підрозділів
ДПС України
Визначаються, конкретизуються по мірі
необхідності та доводяться до виконавців
завдання щодо здійснення ІАД
Опрацьовуються необхідні дані для організації
інформаційно-аналітичної
взаємодії,
координації і всебічного забезпечення ІАД
оперативних підрозділів
Здійснюється
постійний
контроль
за
виконанням поставлених завдань з ІАД
(проведення
заходів),
організовується
своєчасне надання оперативним підрозділам
практичної допомоги
Узагальнюються та аналізуються результати
виконання завдань ІАД
Оцінюється ступінь відповідності наявного
стану управління ІАД до потрібного, який
забезпечує досягнення поставленої мети
Уточнюється мета ІАД та/або корегуються
заходи з планування завдань ІАД

Кінець
Рис. 2. Алгоритм методики управління інформаційно-аналітичною діяльністю оперативних
підрозділів
Державної
прикордонної
служби України
Рис. 3. Алгоритм
методики
управління
інформаційно-аналітичною

діяльністю оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України

№ 2(80)
2019

191

військовi НАУКИ

На першому етапі з урахуванням умов та потреб здійснюється організація підготовки персоналу оперативних підрозділів до виконання завдань з ІАД.
2. Визначення мети ІАД оперативних підрозділів. Тут на основі
наявних умов і потреб ІАД визначається її мета.
3. Отримання початкових даних для управління ІАД. На даному
етапі організовується безперервне збирання (добування) і аналіз необхідних даних для управління ІАД. Безперервність забезпечується інформаційними процесами, основними вимогами до яких є повна, своєчасна і достовірна передача і прийом інформації. Під час управління
ІАД опрацьовується значний обсяг даних, що з урахуванням динамічних змін умов її здійснення передбачає вирішення задач прогнозування.
4. Оцінюється відповідність наявних вихідних даних для організації управління ІАД потребам для виконання завдань оперативними
підрозділами з охорони державного кордону.
5. Прийняття рішення з організації ІАД. Тут здійснюються розрахунки для прийняття оптимального управлінського рішення [7] на
організацію ІАД, спрямовану на раціональне використання у цій діяльності сил і засобів оперативного підрозділу.
6. Планування заходів ІАД оперативних підрозділів. На основі
прийнятого рішення з ІАД опрацьовуються вихідні дані та складається план заходів з ІАД оперативних підрозділів ДПС України.
7. Визначення та постановка завдань з ІАД оперативних підрозділів. На даному етапі визначаються, конкретизуються по мірі необхідності та доводяться до виконавців завдання щодо здійснення ІАД
8. Організація взаємодії та координації і всебічного забезпечення
ІАД. Опрацьовуються необхідні дані для організації інформаційноаналітичної взаємодії, координації і всебічного забезпечення ІАД оперативних підрозділів.
9. Контроль за виконанням завдань ІАД. Тут здійснюється постійний контроль за виконанням поставлених завдань з ІАД (проведення
заходів), організовується своєчасне надання практичної допомоги.
10. Аналіз результатів виконання завдань ІАД. Здійснюється узагальнення та аналіз результатів виконання завдань ІАД оперативними
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підрозділами за низкою показників, зокрема: показник рівня організації ІАД в процесі управління; показник рівня реалізації заходів щодо
збору, обробки, аналізу, узагальнення даних оперативної обстановки
та прогнозу її розвитку; показник стану вихідних інформаційно-аналітичних продуктів тощо.
11. Оцінка стану ІАД. Оцінюється ступінь відповідності наявного стану управління ІАД оперативних підрозділів до потрібного, який
забезпечує досягнення поставленої мети. За потреби (у випадку невідповідності) прийняте управлінське рішення уточнюється.
12. Корегування мети і завдань ІАД. На даному етапі уточнюється
мета та/або корегуються заходи з планування завдань ІАД оперативних
підрозділів.
3. ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, розроблена методика управління ІАД оперативних
підрозділів ДПС України та її алгоритм дозволяє посадовим особам
оперативних підрозділів визначити комплекс необхідних заходів для
вирішення завдань та досягнення мети ІАД.
Надалі необхідно розробити методику обґрунтування напрямів
розвитку (способів покращення) ІАД оперативних підрозділів ДПС
України.
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Oleg Farion. Management methodology of the informational and analytical activity of the operational units of the State Border Guard Service of Ukraine
The scientific article presents the typical management cycle and the general
functions of managing the information and analytical activity of operational units.
Based on the conducted research of information flows and processes of information and analytical activity of operational units of the State Border Guard Service of
Ukraine, a methodology for its management was developed. The sense of the methodology lies in the complex usage of individual models and methods at certain stages of management of information and analytical activities of operational units. An
algorithm of methodic has been developed, the content of which, by the sequence
of interrelated methods and techniques, enables the management of information
and analytical activities. The algorithm for the management of information and
analytical activity consists of the following stages: organization the preparation for
doing tasks; goal determination; obtaining initial data for management; assessing
the adequacy of the available input data to manage existing needs; making a decision; planning the information and analytical activities; definition and setting the
tasks; organization the interaction and coordination; control over the execution of
the tasks; comprehensive support; analysis the results of done tasks; assessment of
the state and adjustment the management activities. With the help of the developed
methodology and algorithm, the managersof the operational units are given the opportunity to carry out a set of expedient management actions for effective support
of implementation the tasks of information and analytical activity.
Key words: algorithm; method; management; information; analysis; activity;
operational unit.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ
ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ВИКОНУВАТИ
ЗАВДАННЯ З ВОГНЕВОГО ПРИКРИТТЯ
в КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ
В умовах особливого періоду прикордонні підрозділи повинні адекватно
реагувати на загрози, що виникають на державному кордоні. Так оцінити (запропонувати) відповідний варіант застосування сил та засобів для виконання завдань в умовах особливого періоду можна за відповідними методиками,
що ґрунтуються на показниках та критеріях оцінки ефективності застосування підрозділів та моделях за допомогою яких здійснюється оцінка ефективності. Так оцінити відповідний варіант застосування сил та засобів можна
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за відповідними моделями завчасно. Для цього можуть використовуватись
теоретико-ігрові та ймовірнісні моделі, методи календарно-мережевого планування та ін. Але щоб ці моделі функціонували попередньо під кожне конкретне завдання необхідно розробити та сформувати систему показників та
критеріїв оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону. Далі за допомогою розроблених та сформованих показників, критеріїв
та відповідних моделей щодо оцінки ефективності застосування підрозділів
прикордонного загону в умовах особливого періоду можливим є побудова
загальної методики щодо вибору раціонального (кращого) варіанту застосування сил та засобів, зокрема і для виконання завдання з вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду-виїзду.
Відповідно, методичні аспекти послідовності дослідження щодо оцінки
спроможності прикордонного загону виконувати завдання з вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду/виїзду та які теоретичні положення
розроблено при цьому будуть нагальними для кращого сприйняття даного
дослідження. З цією метою, щоб краще охарактеризувати послідовність дослідження в роботі сформовано її загальну схему, де зазначено об’єкт дослідження і які протиріччя характерні даному процесу (завдання прикордонного загону в умовах особливого періоду); мету дослідження; предмет дослідження.; результати як наукові та практичні.
Ключові слова: особливий період; показники, критерії; модель; оцінка
ефективності.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Згідно нормативно-правових документів Державна прикордонна служба України здійснює свою діяльність
відповідно до державної політики з питань забезпечення національної
безпеки держави на державному кордоні [1, 2]. В умовах особливого
періоду прикордонні підрозділи повинні адекватно реагувати на загрози, що виникають на державному кордоні та в тому числі і на прояви збройної агресії. Прикладами виконання завдань прикордонними
підрозділами в особливий період є їх діяльність в операції Об’єднаних
сил, що спрямована на забезпечення пропускних операцій через лінію
розмежування, припинення порушень правил перетинання лінії розмежування, вогневого прикриття діяльності прикордонних нарядів,
спільних дій з іншими правоохоронними органами щодо пошуку, ви№ 2(80)
2019
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явлення, затримання (ліквідації) диверсійно-розвідувальних або терористичних груп та незаконно озброєних формувань противника.
Відповідно до зазначеного, для своєчасного формування пропозицій щодо раціонального (кращого) вибору варіанта застосування
сил та засобів на ділянці прикордонного загону необхідним було здійснити дослідження щодо існуючих інструментальних засобів, а у разі
необхідності здійснити розробку нових з метою оцінки ефективності
застосування прикордонних підрозділів в умовах особливого періоду.
Так оцінити (запропонувати) відповідний варіант застосування
сил та засобів можна за відповідними моделями завчасно. Для цього можуть використовуватись теоретико-ігрові та ймовірнісні моделі,
методи календарно-мережевого планування та ін. Але щоб ці моделі
функціонували попередньо під кожне конкретне завдання необхідно розробити та сформувати систему показників та критеріїв оцінки
ефективності застосування підрозділів прикордонного загону.
А вже на базі розроблених та сформованих показників, критеріїв
та відповідних моделей щодо оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону в умовах особливого періоду, можливим є побудова загальної методики та методики під конкретне завдання щодо раціонального (кращого) варіанту застосування сил та засобів.
Тому розробка теоретичних положень щодо оцінки спроможності
прикордонного підрозділу виконувати завдання в умовах особливого
періоду вбачається актуальною, а висвітлення самої методики проведення дослідження на прикладі однієї з задач, що виконується в умовах
особливого періоду буде доцільним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки ефективності та організації охорони державного кордону присвячена значна
кількість робіт [3-6], але що стосується оцінки ефективності виконання
завдань прикордонними підрозділами в умовах особливого періоду, то
ці питання є малодослідженими. В роботах [7, 8] досліджувались питання пов’язані з функціонуванням органів ДПСУ в умовах особливого
періоду, що пов’язаний з ускладненням воєнно-політичної обстановки та в загрозливий період, але що стосується безпосередніх завдань
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прикордонних підрозділів в операції Об’єднаних сил, то ці питання
недостатньо досліджувались. Так в роботі [9] проведено дослідження
пов’язане з раціональним варіантом організації оперативно-службової
діяльності відділів прикордонної служби типу «А» в контрольних пунктах в’їзду/виїзду, однак решта завдань на сьогодні лишаються недослідженими. Тому, актуальним є розробка теоретичних положень щодо
оцінки спроможності прикордонного загону виконувати завдання в
умовах особливого періоду, зокрема для виконання такого завдання як
вогневе прикриття в контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Так, доцільним
вбачається висвітлення послідовності дослідження щодо оцінки спроможності виконувати завдання прикордонним підрозділом в контрольних пунктах в’їзду/виїзду та зазначення його результатів.
Мета статті – висвітлення послідовності та змісту дослідження
щодо оцінки спроможності виконувати завдання прикордонним підрозділом в контрольних пунктах в’їзду/виїзду.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Так, щоб краще охарактеризувати послідовність дослідження
сформуємо її загальну схему (рис. 1), де зазначимо: об’єкт дослідження і які протиріччя характерні даному процесу (завдання прикордонного загону в умовах особливого періоду); мету дослідження; предмет
дослідження.
Для досягнення оставленої мети – підвищення ефективності виконання завдань підрозділами прикордонного загону щодо вогневого
прикриття прикордонних нарядів в контрольних пунктах в’їзду/виїзду, необхідно вирішити комплекс таких взаємопов’язаних часткових
задач дослідження:
1. Здійснити аналіз задач, які покладаються на прикордонний загін в умовах особливого періоду, зокрема в операції Об’єднаних сил.
2. Дослідити можливості відомого науково-методичного апарату
щодо оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного
загону в умовах особливого періоду та зробити висновки стосовно
доцільності його використання або необхідності його удосконалення
(розробки).
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Структурно-логічна схема дослідження

МЕТА

Підвищення ефективності виконання
завдань підрозділами прикордонного
загону щодо вогневого прикриття
прикордонних нарядів в контрольних
пунктах в’їзду/виїзду

Рис. 1. Загальна схема послідовності дослідження
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3. Сформувати систему показників та критеріїв для оцінки ефективності застосування прикордонних підрозділів в умовах особливого періоду.
4. Розробити модель оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону для вогневого прикриття прикордонних
нарядів в контрольних пунктах в’їзду/виїзду для формування пропозицій щодо раціонального (кращого) вибору варіанта застосування
сил та засобів.
5. Розробити загальну методику оцінки спроможності підрозділів прикордонного загону виконувати завдання в умовах особливого
періоду.
6. Розробити методику оцінки спроможності підрозділів прикордонного загону виконувати завдання щодо вогневого прикриття прикордонних нарядів в контрольних пунктах в’їзду/виїзду.
7. Розробити практичні рекомендації щодо оцінки спроможності
підрозділів прикордонного загону виконувати завдання з вогневого
прикриття прикордонних нарядів в контрольних пунктах в’їзду/виїзду.
Так, за результатами виконання перших двох часткових
взаємопов’язаних завдань дослідження здійснено аналіз тих завдань,
що виконуються в умовах особливого періоду, зокрема в операції
Об’єднаних сил та проведено аналіз існуючого науково-методичного апарату, який би міг оцінити ефективність виконання завдань
прикордонними підрозділами в цих умовах. За результатами другого завдання зроблено висновок про необхідність побудови комплексних моделей для оцінки ефективності виконання завдань в умовах
особливого періоду [10]. Однак перед тим як розробити комплексну
модель необхідним є визначитись з показниками та критеріями оцінки ефективності оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону в умовах особливого періоду. Відповідно першим
науковим результатом повинна бути система показників та критеріїв
щодо оцінки ефективності застосування прикордонних підрозділів в
умовах особливого періоду (табл. 1).
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ВІЙСЬКОВІ Таблиця
НАУКИ 1

Система показників та критеріїв для оцінки
Таблиця 1
ефективності застосування прикордонних
Система показників
та критеріїв
дляособливого
оцінки ефективності
підрозділів
в умовах
періоду застосування
№ з/п
1

2

прикордонних підрозділів в умовах особливого періоду

Завдання
Вогневе прикриття
діяльності
прикордонних нарядів
в контрольних пунктах
в’їзду/виїзду
Контроль за
переміщенням осіб,
транспортних засобів
та вантажів

Часткові показники
Залежить від таких показників:
ймовірності виявлення Pвияв ;

параметру переваги (потенціалів
сторін): α
важливості (цінності) об’єкту V

Критерій
Pзад ≤ Pвияв

α ≥1
n 1

D ≥C∑

i =1Vi

Залежить від таких показників:
пропускної здатності C пр
контрольного пункту в’їзду/виїзду
(враховуються кількість перевірених
осіб, транспортних засобів та вантажів
за одиницю часу);
ймовірності виконання завдання із
заданою ефективністю у контрольних

С зад ≤ C пр

КПВВ
Pзад
≤P

КПВВ

КПВВ

3

4

Виявлення диверсійнорозвідувальних або
терористичних груп та
незаконно озброєних
формувань противника
Знищення (ліквідація)
диверсійнорозвідувальних або
терористичних груп та
незаконно озброєних
формувань противника

пунктах в’їзду/виїзду P
Залежить від ймовірності виявлення

Pвияв (враховується площа пошуку,

кількість задіяних сил та засобів до
пошуку, відстаней між ним та їх
швидкості руху)
Залежить від потенціалів сторін
α
(коефіцієнту переваги):

Pзад ≤ Pвияв

α ≥1

Новизна
даної
системи
будебуде
в тому,
що враховано
такі завдання,
як вогневе
Новизна
даної
системи
в тому,
що враховано
такі завдання,

як вогневедіяльності
прикриттяприкордонних
діяльності прикордонних
в контрольприкриття
нарядів в нарядів
контрольних
пунктах
них пунктах в’їзду/виїзду, виявлення диверсійно-розвідувальних або
терористичних груп та незаконно озброєних формувань противника,

в’їзду/виїзду, виявлення диверсійно-розвідувальних або терористичних груп та
незаконно озброєних формувань противника, знищення (ліквідація) диверсійно202
розвідувальних
або терористичних
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Національної
академії формувань
Державної
З б і ргруп
н итакнезаконно
прикордонної служби України

Серія: військові та технічні науки
наукових
противника, що в свою чергу
можутьпраць
виконуватись
в умовах особливого

______________________________________________________________________________________________

військовi НАУКИ

знищення (ліквідація) диверсійно-розвідувальних або терористичних
груп та незаконно озброєних формувань противника, що в свою чергу можуть виконуватись в умовах особливого періоду. Це дозволить
забезпечити оцінку спроможності виконувати завдання підрозділам
прикордонного загону в умовах особливого періоду.
Таким чином, щоб вирішити наукове завдання щодо підвищення
ефективності виконання завдань підрозділами прикордонного загону
щодо вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду/виїзду перший науковий результат дозволить вибрати необхідні показники для
побудови комплексної моделі оцінки ефективності та критерій для
подальшої методики раціонального варіанту застосування сил та засобів для виконання завдання з вогневого прикриття в контрольних
пунктах в’їзду/виїзду.
Другий науковий результат це – комплексна модель оцінки спроможності підрозділів прикордонного загону виконувати завдання з
вогневого прикриття прикордонних нарядів в контрольних пунктах
в’їзду/виїзду. Комплексний характер моделі полягає в поєднанні різних видів моделей: описові – для оцінки ймовірності виявлення противника, ймовірності перемоги в бойовому зіткненні, теоретико-ігрова для розподілу існуючого ресурсу (сил). Модель відрізняється тим,
що запропоновано поєднання різних моделей, у вигляді певної ієрархії, де вихід з однієї моделі є входом для іншої. Це дозволило визначити показник для оцінки спроможності виконувати завдання підрозділами прикордонного загону в умовах особливого періоду. Приклад
моделі детально описано за допомогою лістингу в програмі MathCAD
в роботі [11].
На основі комплексної моделі оцінки спроможності підрозділів
прикордонного загону виконувати завдання з вогневого прикриття
прикордонних нарядів в контрольних пунктах в’їзду/виїзду та відповідних критеріїв, які висуваються для виконання даного завдання
можливим є розробка методики щодо раціонального варіанту застосування сил та засобів підрозділів прикордонного загону для виконання завдання з вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їздувиїзду.
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Третім науковим результатом стане методика оцінки спроможності підрозділів прикордонного загону виконувати завдання з вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Загальний алгоритм методики щодо раціонального (кращого) варіанта застосування
підрозділів прикордонного загону в умовах особливого періоду у відповідності до завдань (табл. 1) показано на рис. 2.
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I. Вогневе прикриття діяльності
прикордонних нарядів в контрольних
пунктах в’їзду/виїзду.
II. Контроль за переміщенням осіб,
транспортних засобів та вантажів.
III. Виявлення диверсійно-розвідувальних
або терористичних груп та незаконно
озброєних формувань противника.
IV. Знищення (ліквідація) диверсійнорозвідувальних або терористичних груп та
незаконно озброєних формувань
противника.

I – Рвияв - ймовірність виявлення, α параметр переваги, V - важливість
(цінність) об’єкту.
II – Спр - пропускна здатність, Ркпвв ймовірність виконання завдання у
контрольних пунктах в’їзду/виїзду.
III – Рвияв - ймовірність виявлення.
IV – α - параметр переваги.

Комплексна модель для оцінки
застосування сил та засобів
підрозділів прикордонного загону для
відповідного завдання I-IV

ні

Формування запиту на отримання резерву

7

Прийняти рішення щодо застосування сил та засобів
підрозділів прикордонного загону в умовах особливого
періоду

Кінець

Рис. 2. Загальний алгоритм методики щодо раціонального (кращого)
варіанта застосування підрозділів прикордонного загону
в умовах особливого періоду
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Це дозволить здійснити раціональний (найкращий) вибір застосування сил та засобів для виконання завдання з вогневого прикриття
прикордонних нарядів в контрольних пунктах в’їзду-виїзду.
Отримані результати дадуть змогу сформувати науково обґрунтовані рекомендації щодо вибору раціонального варіанту застосування
сил та засобів в оперативно-бойовій діяльності підрозділів прикордонного загону для завдань, що виконуються в умовах особливого періоду.
Розроблені практичні рекомендації дозволяють розрахувати приблизний склад (сили та засоби) підрозділів прикордонного загону із
завданням вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду-виїзду.
Отриманий ефект полягає у тому, що запропонований інструментарій
дозволяє прийняти обґрунтовані рішення для наказу «Про організацію служби прикордонних нарядів із завданням вогневого прикриття», скорочення часу на прийняття управлінського рішення щодо визначення чисельності сил та засобів прикордонного загону по вогневому прикриттю місць несення служби.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вирішене завдання щодо розроблених інструментальних засобів
оцінки спроможності прикордонного підрозділу виконувати завдання
в умовах особливого періоду дозволять формувати рекомендації (пропозиції) щодо вибору раціонального (кращого) варіанта застосування
сил та засобів для виконання такого завдання, як вогневе прикриття
діяльності прикордонних нарядів, оцінки пропускних операцій осіб та
вантажів, виявлення диверсійно-розвідувальних або терористичних
груп та їх знищення.
Але разом з цим, щоб в подальшому можна було мати повний набір обґрунтованих рекомендацій (пропозицій) для виконання завдань
в умовах особливого періоду, необхідною є розробка комплексних
моделей для оцінки ефективності щодо контролю за переміщенням
осіб, транспортних засобів та вантажів в контрольних пунктах в’їздувиїзду, виявлення диверсійно-розвідувальних груп та їх знищення, а
потім розробка відповідних методик для раціонального варіанта застосування сил та засобів підрозділів прикордонного загону.
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Anatoly Fedorchuk and Boris Alekseyenko. Theoretical and Methodological Results of the Investigation of the Ability of a Border Guard Unit to Perform
the Task of Fire Cover in Entry/Exit Border Control Points
Under the conditions of a special period, border guard units shall respond
adequately to emerging threats at the state border. Thus, it is possible to evaluate
(propose) a suitable option for the use of forces and means to perform tasks under
a special period by appropriate methods, which are based on the indicators and criteria for evaluation the use of units and models by which the efficiency is assessed.
Therefore, it is possible to estimate an appropriate variant of the use of forces and
means according to the corresponding models in advance. This can be performed
with the help of theoretical game and probabilistic models, methods of calendar
and network planning etc. However, to make these models function properly, it
is necessary to develop and form a system of indicators and criteria for assessing
the efficiency of the detachments of a border guard unit for each specific task in
advance. Further, with the help of the developed and formed indicators, criteria
and appropriate models of efficiency assessment of the use of the detachments of
border units within a framework of a special period, it is possible to create a common methodology for selecting the most reasonable (best) option of using forces
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and means, including in particular those which are used for performing a task of
fire cover at entry/exit border control points.
Thereof, the methodological aspects of the sequence of the research of the ability of a border guard unit to perform the tasks of fire cover at the entry/exit border
control points and simultaneously developed theoretical provisions will be relevant
for better perception of this research. For this purpose, in order to characterize
the sequence of the research more efficiently, it is formed a general scheme, which
reflects the object of study and contradictions peculiar to the process (tasks of border guard unit under the conditions of a special period); the goal, subject, and the
results (both scientific and practical) of the research.
Key words: special period; indicators, criteria; model; efficiency assessment.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ
ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОСЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВІДБИТТЯ
ЗБРОЙНОГО ВТОРГНЕННЯ
Досвід проведення операції об’єднаних сил та антитерористичної операції, особливо на її початковому етапі показав, що структура та організація
інженерного забезпечення не дають в повній мірі виконувати обов’язки покладені Законом України «Про Державну прикордонну службу України».
Тактика ведення гібридної війни, що застосовується країною-агресором
показує, що органи та підрозділи ДПСУ в умовах загострення обстановки
повинні бути в готовності до ведення пошуку та знищення ДРГ в умовах прикриття їх дій авіацією та артилерією; охорони та захисту державного кордону
в умовах застосування мінно-вибухових загороджень; ведення оборонних
боїв; діяти в умовах оточення.
Враховуючи зазначене підрозділи ДПСУ повинні бути завжди готові до
оборони та дій в умовах повного оточення, що є можливим при всебічному
та якісному інженерному обладнанні опорних пунктів прикордонних підрозділів, які за відсутності у них важкого озброєння зможуть протистояти 3-х
кратній перевазі противника. Крім того, щоб протистояти броньованій техніці необхідно створювати систему інженерних загороджень, а якісне виконання вимог щодо маскування та підготовки шляхів відходу дає можливість
відвести підрозділ у визначений район без втрат.
Отже, підсумовуючи розглянуте, відзначимо, що підрозділи органу охорони державного кордону повинні бути в готовності до повної автономії в
умовах застосування тактики гібридної війни. Засобами інженерного озброєння підрозділи охорони кордону повинні бути забезпеченні виходячи з тактичного задуму, фізико-географічних умов та інфраструктури ділянки відповідальності кожного підрозділу. Рівень теоретичних знань та практичних
навиків з інженерного забезпечення особового складу підрозділів повинен
надавати можливість якісно та ефективно використовувати в охороні, захисті та обороні державного кордону засоби інженерного озброєння.
В подальших дослідженнях необхідно обґрунтувати вимоги до якісно
нових способів фортифікаційного обладнання районів, опорних пунктів, рубежів та позицій органів та підрозділів охорони державного кордону, інже212
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нерного обладнання пунктів постійної дислокації, інженерних загороджень
на НЗОЗ, ефективного застосування ТЗОК при підготовці та відбитті збройного вторгнення.
Ключові слова: аналіз інженерного забезпечення; різке загострення військово-політичної обстановки; методичні рекомендації.

1. ВСТУП

Основним інструментом гібридної війни є створення державоюагресором в державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей агресії, які як правило досягаються збройним вторгненням [1]. У
2009 р. автор монографії «Стратегічні наслідки гібридних воєн: теорія
перемоги» генерал-лейтенант військово-повітряних сил США Д. Ласіка виокремив характерні особливості «гібридних воєн» Він стверджує, що, по-перше, основою ведення «гібридних воєн» є їхня інформаційно-психологічна складова, а об’єктом впливу ініціатора «гібридної війни» стає насамперед суспільна свідомість, а не збройні сили чи
інфраструктура. По-друге, «гібридні загрози» мають нечітку форму,
їх важко виокремити з навколишнього оточення, що робить фізичну (силову) складову діяльності ініціатора складною для виявлення,
ідентифікації та протидії. Гнучкість тактики «гібридної війни» посилюється активним використанням умов місцевості, зокрема міської,
що є додатковим фактором збільшення руйнівних наслідків конфлікту. Крім того, ще однією особливістю «гібридних воєн» можна назвати
використання повного спектра засобів впливу як інформаційно-психологічного, так і військового[2].
Девід Кілкален, автор книги «Випадкова герілья», стверджує, що
гібридна війна – це найкраще визначення сучасних конфліктів, і підкреслює, що вона передбачає комбінацію партизанської та громадянської воєн, а також заколоту і тероризму [3].
У Генеральному штабі Збройних Сил України з 14 по 16 червня
2016 року проходила науково-практична конференція «Уроки гібридної війни: воєнні аспекти». У роботі конференції брало участь вище
керівництво держави, Збройних Сил України, силових та правоохоронних відомств, а також експерти з державних структур та громад№ 2(80)
2019

213

військовi НАУКИ

ських організацій. «На випадок повномасштабного вторгнення має
бути відшліфований план загальної мобілізації і функціонування країни в умовах воєнного стану. Те, що ми зараз не оголошуємо загальної
мобілізації, лише викликано тим, що кампанія побудови контрактної
армії ефективна», – сказав президент, який також брав участь у роботі конференції. За його словами, слід підготувати інфраструктуру і
відповідну матеріально-технічну базу для того, щоб мати можливість
у разі потреби оперативно розгорнути партизанський рух й оптимізувати роботу підприємств оборонно-промислового комплексу держави, створення нових потужностей і виробництв, випуск новітніх
озброєнь [4].
Постановка проблеми. Досвід проведення операції об’єднаних
сил та антитерористичної операції, особливо на її початковому етапі показав, що структура та організація інженерного забезпечення не
дають в повній мірі виконувати обов’язки покладені Законом України «Про Державну прикордонну службу України», статтею 19 Закону на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються: припинення будь-яких спроб
незаконної зміни проходження лінії державного кордону України;
припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними органами збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України; участь у взаємодії із Збройними Силами України та іншими
військовими формуваннями у відбитті збройного вторгнення або нападу
на територію України збройних сил іншої держави або групи держав[5].
Тактика ведення гібридної війни, що застосовується країною-агресором показує, що органи та підрозділи ДПСУ в умовах загострення
обстановки повинні бути в готовності до: ведення пошуку та знищення ДРГ в умовах прикриття їх дій авіацією та артилерією (відділ прикордонної служби «Красна Талівка» серпень 2014 року); охорони та
захисту державного кордону в умовах застосування мінно-вибухових
загороджень (МВЗ) (більше 10 випадків підриву на МВЗ в період з
червня 2014 року); ведення оборонних боїв (Луганський прикз, ВПС
«Станично-Луганське» та «Дьякове», пункти пропуску «Червоний
Партизан», «Довжанський», «Успенка», «Маринівка» у травні-серпні
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2014); діяти в умовах оточення (Ізваринський котел, тактичне угруповання «Кордон», ВПС «Дьяково», «Дмитрівка», тощо);
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні підходи до побудови охорони державного кордону у своїх працях розглядали: А. Добровольський, А. Мисик, Д. Хруст та ін. Але моделі формування та
оцінювання заходів з охорони державного кордону та його інженернотехнічного облаштування розглядалися, виходячи лише із загроз невоєнного характеру [6-8]. Тепер воєнні події на південному сході України
наглядно продемонстрували необхідність перегляду підходів до інженерного забезпечення охорони та оборони державного кордону.
Мета статті полягає в проведенні аналізу інженерного забезпечення охорони кордону підрозділами прикордонного відомства в умовах загострення обстановки та ведення бойових дій.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У середньостроковій перспективі досить імовірною є подальша
збройна агресія Росії проти України, у результаті якої можуть виникнути повномасштабні військові дії. Вітчизняні та іноземні політики,
військові керівники, зокрема НАТО, наукові установи і експерти прогнозують широкий спектр можливих сценаріїв такої війни. Найбільш
масштабний та небезпечний з них пов’язаний із агресією і вторгненням російських військ, не виключено під виглядом псевдо-миротворчих сил, до Харківської, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської,
Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Це, серед іншого,
матиме на меті: створення сухопутних та повітряних коридорів до
Криму і Придністровського сегменту; незалежне від України забезпечення Криму електроенергією, газом та дніпровською водою; позбавлення нашої держави провідних підприємств авіабудівної, ракетобудівної, космічної, приладобудівної, судно- та авіадвигунобудівної, автомобільної, суднобудівної та іншої промисловості, утому числі воєнної; перетворення України з морської на виключно сухопутну країну
тощо. У середньостроковій перспективі підготовка ДПСУ до оборони
повинна передбачати протидію зазначеним воєнним загрозам і відсічі
згаданої агресії. [1, 4].
№ 2(80)
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Підриви на МВП (СВП)

Відбиття нападу
(блокування) пункту
постійної дислокації

Артилерійські обстріли

Бойові дії в умовах тактичного оточення

Бойові дії при
здійсненні маршів

Прикордонний
підрозділ

Бойові дії
прикордонних нарядів

Досвід початкового періоду проведення антитерористичної операції свідчить, що тактика гібридної війни була вдало застосована
країною-агресором і створила умови повної ізоляції підрозділів ДПСУ
ще до початку активних бойових дій, після чого починаються спроби
збройного захоплення прикордонних підрозділів.
На другому етапі ведення гібридної війни, а саме збройної агресії
підрозділи охорони кордону, які знаходяться в безпосередній близькості від державного кордону, стають об’єктами перших ударів артилерії та авіації країни-агресора, прикладом цього є бої, що відбувалися в травні-вересні 2014 року(табл. 1).
Таблиця 1
Бойові дії прикордонних підрозділів в період
з 17 квітня по 15 вересня 2014 року[9-11]

1

1
1

7

+
+
+

2

2
6
1
16

3

Донецький прикордонний загін
впс Іловайськ
впс Дмитрівка
впс Амросіївка
-мпз «Херсон»
-мпз «Суми»
впс Новоазовськ
впс Маріуполь
Всього:
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3
4
1
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1
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Луганський прикордонний загін
4
впс Свердловськ
2
впс Станично-Луганське
7
впс Красна Талівка
3
впс Краснодон
4
впс Бірюкове
2
впс Дякове
1
впс Мілове
впс Біловодськ
4
Управління прикз
Всього:
27
Тактичне угрупування «Кордон»
КП ТУ «Кордон»
4
пк «Дозору»
4
ММГ-2
-базовий табір Зеленопілля
4
ММГ-5
-пп Довжанський
1
ММГ-6
1
-пп Маринівка
1
ММГ-7
3
-пп Червонопартизанськ
2
мпз «Оршанець»
1
мпз «Суми»
4
мпз «Бортничі»
1
обз Одеського прикз
Всього:
26
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1
1
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1
1
1
5

1

1

3

3

1

1

1

+
+

1

+
+
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1
4

1
1
2

2
6
9
3
6
1

5

Бойові дії в умовах тактичного оточення

Артилерійські обстріли

1
1

2

2
3

2
1
14

Відбиття нападу
(блокування) пункту
постійної дислокації

Підриви на МВП (СВП)

Бойові дії при
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Прикордонний
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29

+
6
+
+
+
+
+
+

6
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1
1
1
3
29

Відбиття нападу
(блокування) пункту
постійної дислокації

Тактичне угрупування «Північ»
КП ТУ «Північ»
ММГ-3
8
овпс (типу С) СхРУ
1
Зведений загін №1
3
Всього:
12
ДПСУ
92
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Бойові дії
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6

4
3
3
5
15
62

15

1
1
2
13

Війна, чи то давня, чи сучасна, гібридна чи ні, завжди складна і навряд чи може бути зведена до одного єдиного прикметника. Будь-яка
результативна стратегія має брати це складне середовище до уваги і
прокладати через нього шлях для максимального спрощення. Шляхом
максимального спрощення для підрозділів ДПСУ є завчасна підготовка до ведення бойових дій, що створить умови для виконання конституційного обов’язку по захисту державного кордону та збереження
життя військовослужбовців.
Враховуючи зазначене підрозділи ДПСУ повинні бути завжди готові до оборони та дій в умовах повного оточення, що є можливим
при всебічному та якісному інженерному обладнанні опорних пунктів
прикордонних підрозділів, які за відсутності у них важкого озброєння зможуть протистояти 3-х кратній перевазі противника. Крім того,
щоб протистояти броньованій техніці необхідно створювати систему
інженерних загороджень, а якісне виконання вимог щодо маскування
та підготовки шляхів відходу дає можливість відвести підрозділ у визначений район без втрат.
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Таким чином при якісному інженерному обладнанні опорних
пунктів (ОП) вкрай важливо провести фортифікаційне обладнання,
створити систему інженерних загороджень, підготовити шляхи для
маневру та відходу, провести інженерні заходи по маскуванню та виконати особливе завдання інженерного забезпечення, яке є основою
для збереження боєздатності в умовах оточення, чи незадовільних логістичних умовах обладнати пункти польового водопостачання.
Основою для якісного та ефективного фортифікаційного обладнання є знання та навички по його організації у командирів усіх рівнів. Правильна оцінка можливостей противника, а також глибокі знання вимог, що висуваються сучасною війною до оборони, дають можливість успішно вирішувати питання фортифікаційного обладнання
позицій − надзвичайно важливого комплексу заходів, що забезпечує
стійкість оборони.
Характер та обсяг фортифікаційного обладнання опорного пункту підрозділу, крім тактичного рішення, визначається фізико-географічними умовами місцевості, наявністю часу, сил та засобів а також
впливом противника. Фізико-географічні та погодно-кліматичні
умови місцевості мають величезне значення при фортифікаційному обладнанні позицій. Правильне використання фізико-географічних умов місцевості багато в чому визначає успіх бою, так як створює сприятливі умови для ефективного застосування озброєння та
техніки і захисту особового складу і озброєння від вогневого впливу
противника. Будь-які фізико-географічні умови мають позитивні та
негативні особливості для оборони. Рельєф місцевості, наявність населених пунктів, річок, озер, лісів, садів, окремих споруд, характеристики ґрунтів та наявність будівельних матеріалів, все це впливає на
характер фортифікаційного обладнання опорного пункту підрозділу.
Крім того об’єм фортифікаційного обладнання має ключове значення
в зниженні втрат особового складу та пов’язаний з відомими задачами
теорії стрільби та показниками, що характеризують ступінь ураження
особового складу у фортифікаційних спорудах різного типу. За допомогою таких показників можна оцінити різні варіанти ФО, вибрати з
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них найбільш раціональні щодо створення найкращих умов під час застосування стрілецької зброї, забезпечення захисту особового складу.
Виходячи з досвіду підрозділи ДПСУ не завжди зможуть вийти
з пункту постійної дислокації та зайняти оборону в ОП, тому для ведення ефективної оборони інженерне обладнання пункту постійної
дислокації підрозділу для відбиття раптового нападу на підрозділ
охорони кордону повинно включати: підготовку будівель підрозділу
до кругової оборони; обладнання фортифікаційних споруд поза приміщеннями (на території ППД підрозділу); обладнання системи ходів
сполучень; розчищення секторів спостереження і обстрілу; створення
системи інженерних загороджень; підготовку шляхів відходу чи прориву з оточення.
Підготовка будівель до кругової оборони проводиться завчасно і
удосконалюється в загрозливий період. Ця підготовка включає: створення умов для ведення вогню із стрілецької зброї; спорудження вогневих точок для кулеметів та інших вогневих засобів в середині будівель і на підступах до них; пристосування підвальних приміщень для
укриття особового складу, боєприпасів, продовольства; пристосування дахових приміщень для ведення вогню по повітряним та наземним
цілям; проведення протипожежних заходів.
Інженерні загородження створюються для утруднення дій противника та ефективного використання наявних вогневих засобів по
його ураженню. Бойова ефективність ІЗ залежить від щільності та
ефективності їх вогневого прикриття. Застосування ІЗ для прикриття ділянок кордону, дозволяє збільшити час перебування противника
у зоні вогневого ураження, відповідно збільшує можливості ПОК по
його вогневому ураженню. Під час подолання ІЗ противник вогонь не
веде. Це зменшує втрати ПОК та дозволяє підвищити ефективність
вогневого ураження і завдати втрат противнику за рахунок його затримки на ІЗ.
Обладнання системи інженерних загороджень (СІЗ), наближеної
по своїм характеристикам до вузла загороджень, створить умови не
тільки по ефективному використанню вогневих засобів, але й на певний проміжок часу зупинить просування противника. Для створення
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СІЗ необхідно завчасно провести її розрахунок виходячи з фізико-географічних умов та інфраструктури району бойових дій, а для її облаштування мати запас інженерних боєприпасів, вибухових речовин,
засобів їх підриву та ін. Крім того, рівень знань усього особового складу повинен забезпечувати швидке, якісне обладнання СІЗ та ефективне використання при ведені оборонного бою.
Досвід ведення бойових дій прикордонними підрозділами в умовах «гібридної війни», наприклад відхід з пункту постійної дислокації
(ППД) ВПС «Станично-Луганське» в травні 2014 року, вихід з оточення підрозділів тактичного угрупування «Кордон» 4-7 серпня 2014 року
показав, що основою успішного відходу з ПДД чи виходу з оточення
є вибір маршруту руху. Зважаючи на це, знання командирів по підготовці шляхів, вміння підлеглих вести інженерну розвідку маршрутів
руху, завчасна їх підготовка забезпечать відхід чи вихід підрозділу та
збережуть життя особового складу.
Маршрути руху вибираються по прохідній місцевості, при не
можливості руху поза дорогами, вибираються шляхи, що пролягають
переважно лісовими масивами, лісопосадками та іншою місцевістю з
маскувальними властивостями, які забезпечують приховане пересування підрозділів на марші. Вони не повинні, за можливості, проходити через населені пункти, вузли доріг, тіснини та поблизу підприємств
енергетики, хімічної промисловості та інших потенційно небезпечних
об’єктів. У всіх випадках призначається один, а в окремих випадках
– два запасних маршрути. Вони використовуються за вказівкою старшого командира, або за рішенням командира в умовах, коли пересування основним маршрутом неможливо. У будь-якому випадку на
кожному з маршрутів передбачаються дублюючі чи обхідні маршрути
потенційно небезпечних ділянок.
Усі маршрути, основний та запасні повинні забезпечити високу
швидкість руху, найменше напруження сил особового складу і збереження бойової техніки, можливість відбиття раптового нападу ДРГ з
засідки та маскування від технічних засобів розвідки противника.
Однією з головних задач інженерної розвідки федеральної прикордонної служби Російської Федерації є збір інформації про інженер№ 2(80)
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ні заходи в прикордонній смузі суміжної держави [12]. В цих умовах
виконання інженерних заходів по маскуванню з метою приховування своїх дій, введення в оману противника, враховуючи те що вони
виконуються при неможливості чи низькій ефективності організації
тактичного маскування, створить умови для підвищення живучості
прикордонного підрозділу при веденні бойових дій.
Важливу роль в живучості підрозділу відіграє забезпечення останнього питною водою, віковий досвід війн перевів забезпечення підрозділів водою з тилового у бойове, тому одним з завдань інженерного
забезпечення бою є обладнання пунктів польового водопостачання.
Так, наприклад у базовому таборі тактичного угрупування «Кордон»
та 2 БТГр 24 ОМБр біля ЗЕЛЕНОПІЛЛЯ, в районі очікування 1 та 2
БТГр 72 ОМБр та МПЗ «Оршанець» в районах ІЗВАРИНО, ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬК та ПАНЧЕНКОВО були відсутні пункти польового водопостачання, через це постачання води в підрозділи проводилось в умовах протидії з сторони незаконних збройних формувань
та збройних сил країни-агресора. Виходячи з цього створення запасів
води в ОП підрозділів чи забезпечення їх засобами польового водопостачання є одним з головних завдань інженерного забезпечення.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Підрозділи органу охорони державного кордону повинні бути в
готовності до повної автономії в умовах застосування тактики гібридної війни.
2. Засобами інженерного озброєння підрозділи охорони кордону
повинні бути забезпеченні виходячи з тактичного задуму, фізико-географічних умов та інфраструктури ділянки відповідальності кожного
підрозділу.
3. Рівень теоретичних знань та практичних навиків з інженерного
підготовки особового складу підрозділів повинен надавати можливість якісно та ефективно використовувати в охороні, захисті та обороні державного кордону засоби інженерного озброєння.
В подальших дослідженнях необхідно обґрунтувати вимоги до
якісно нових способів фортифікаційного обладнання районів, опо222
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рних пунктів, рубежів та позицій органів та підрозділів охорони державного кордону, інженерного обладнання пунктів постійної дислокації, інженерних загороджень на НЗОЗ, ефективного застосування
ТЗОК при підготовці та відбитті збройного вторгнення.
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Oleg Kharun, Victor Kulchitsky, Oleg Chyzh, Gennady Kovalev. Analiz of
problematic aspects of egineering support of operational and service activity of
the state border guard in preparation for repelling an armed invasion
Experience of carrying out joint forces operation and the anti-terrorist operation, especially at its initial stage, showed that structure and organization of engineering support do not allow to fully comply with obligations imposed by the Law
of Ukraine “On the State Border Guard Service of Ukraine”.
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The tactics of hybrid warfare used by the aggressor country indicate that the
bodies and units of SBGS in conditions of aggravation of situation should be prepared to conduct searches and destruction of DRG in conditions of covering their
actions with aviation and artillery; security and protection of the state border in
conditions of mine explosive barriers use; conduct of the defensive battles; action
8n condition of encirclement.
Taking into account the above, units of SBGS must always be ready for defense
and action in condition of complete encirclement, which is possible with comprehensive and high-quality engineering equipment of the strongholds of the border
units, which, in the absence of heavy weapons, will be able to withstand a 3-fold
advantage of the enemy. In addition, in order to withstand armored techniques, it is
necessary to create a system of engineering barriers, and the qualitative fulfillment
of requirements for masking and preparation of escape routes allows to take the
unit into a certain area without losses.
Summing considered, we note that the units of the body of state border guard
should be ready for full autonomy in the use of tactics of hybrid warfare. By means
of engineering armament, the units of border guard should be provided on the basis
of tactical plan, physico-geographical conditions and infrastructure of area of responsibility of each unit. Level of theoretical knowledge and practical skills in engineering support of the personnel of the units should enable qualitative and efficient
use of engineering armament in security, protection and defense of the state border.
In further research, it is necessary to substantiate the requirements for qualitatively new methods of fortification equipment of districts, strongholds, frontiers
and positions of organs and units of state border guard, engineering equipment
of permanent dislocation points, engineering barriers at DFME, effective use of
TMBG during preparation and repelling armed invasion.
Key words: analysis of engineering support; sharp aggravation of militarypolitical situation; methodical recommendations.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СКЛАДОВИХ
СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
До арсеналу усіх ланок управління збройних сил провідних країн світу
увійшов досвід застосування різноманітних систем моделювання дій військ
(сил), сфера використання яких є одним з пріоритетів, пов’язаних із підвищенням ефективності їх застосування.
В умовах оптимізації витрат на військову сферу та активізації діяльності
суспільства щодо зменшення негативного впливу підготовки військ (сил) на
довкілля експерти бачать, що подальше підвищення її інтенсивності та ефективності полягає передусім в комп’ютеризації процесів підготовки особового
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складу та органів управління. З цією метою застосовують різноманітні тренажери, імітатори та моделювальні навчальні системи.
Застосування тактичних військових ігор є важливим видом індивідуальної підготовки солдатів та офіцерів. Крім створення реалістичного образу
імовірного противника, за їх допомогою можливі відтворення реалістичної
багатовимірної картини сучасного бою, вдосконалення тактики ведення бойових дій, підготовка до дій у будь-яких природно-географічних умовах, відновлення морально-психологічного стану військовослужбовців, які беруть
участь у бойових діях.
Тактичні військові ігри є одним із простих способів використання засобів імітаційного моделювання, що дозволяє зменшити витрати на організацію та проведення навчань (тренувань) і створення нових тренажерних
комплексів (симуляторів). Основною перевагою тактичних військових ігор
є відсутність реальної загрози для життя і здоров’я навчальної аудиторії, наближеність психологічних умов віртуальної реальності до бойових, що дає
можливість набути досвіду ведення військових операцій завчасно, без істотних матеріальних витрат і ризику для життя.
Автор розкриває перспективи поєднання за допомогою ресурсів розподіленого моделювання тренажерів тактичного й оперативно-тактичного рівня. Такий підхід сприятиме впровадженню комплексних програм підготовки
з використанням ресурсів імітаційного моделювання в органах управління
різного рівня та можливості вдосконалення індивідуальних навичок особового складу.
Імітаційне моделювання нині стало потужним інструментом: в усьому
світі його використовують для підготовки командирів та штабів до дій під час
планування та ведення сучасних операцій. Використання систем імітаційного моделювання дає змогу посадовим особам органів військового управління
у реальному масштабі часу набути практичних навичок із виконання процедур управління частинами і підрозділами у реальній бойовій обстановці, а в
разі потреби – із корегування прийнятого рішення.
Ключові слова: сектор безпеки і оборони України; бойова і оперативна
підготовка;, моделювання процесів збройної боротьби; імітаційне моделювання.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. У Концепції розвитку сектору безпеки і
оборони України [1], що визначає систему поглядів на розвиток без228
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пекових та оборонних спроможностей України у середньостроковій
перспективі, передбачені шляхи ефективного розвитку сектору безпеки і оборони в сучасних умовах. Зокрема виділені пріоритети: щодо
запровадження інтегрованої системи освіти, бойової і спеціальної підготовки персоналу у секторі безпеки і оборони із залученням викладачів, інструкторів із держав-членів НАТО, формування нової культури
безпеки зі збереженням за необхідності спеціалізації та індивідуалізації системи підготовки кадрів; удосконалення бюджетної політики
шляхом раціонального розподілу видатків на розвиток, бойову підготовку і оперативну діяльність відповідно до найкращих практик
держав-членів НАТО. Серед основних шляхів досягнення необхідних
оперативних та інших спроможностей складових сектору безпеки
і оборони окреслено: досягнення й підтримання необхідного рівня
бойової та мобілізаційної готовності військ (сил) і правоохоронних
органів до виконання завдань за призначенням, наближення їх за
складом, рівнем підготовки та оснащення озброєнням, військовою і
спеціальною технікою до стандартів НАТО; набуття оперативної і технічної сумісності визначеним складом сил та засобів сектору безпеки
і оборони із відповідними підрозділами держав-членів НАТО; підвищення рівня індивідуальної фахової підготовки особового складу
органів державного та військового управління, його відповідальності
за прийняття рішень. Реалізація зазначених шляхів можлива за умови
впровадження імітаційного моделювання у підготовку військ (сил).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо впровадження імітаційного моделювання у підготовку складових сектору
безпеки і оборони України у наукових джерелах висвітлені досить широко [2]-[7].
Наприклад, авторами розглянуто історичні аспекти застосування
імітаційного моделювання, висвітлено історію розвитку імітаційного
моделювання за двома періодами: докомп’ютерним та комп’ютерним,
приділено увагу видам імітаційного моделювання [3].
Запропоновано шляхи інтегрування імітаційного моделювання у
процес оперативної і бойової підготовки Збройних Сил України, розглянуто технічні й організаційні аспекти застосування імітаційного
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моделювання у підготовці органів управління тактичної і оперативно-тактичної ланок. Розглядається архітектура систем моделювання на сучасному етапі, зокрема бібліотеки стандартних програмних
модулів: генерування випадкових чисел, форматування специфічних
доповідей, виконання складних математичних обчислень, управління
ходом моделювання тощо [4].
Розглядається методика підготовки і проведення командноштабних навчань, у тому числі багатонаціональних, за допомогою
комп’ютерів із використанням ресурсів імітаційного моделювання.
Описано цикл робіт зі створення засобів і систем розподіленого імітаційного моделювання на платформі сучасних комп’ютерів та операційних систем [6].
Як ми бачимо, висвітлення аспектів застосування імітаційного
моделювання у військовій сфері триває постійно. Однак технічні й
організаційні можливості наявних засобів імітаційного моделювання не враховують навчання представників об’єднаного штабу, інших
військових формувань і правоохоронних органів, а також союзних
держав. Урахування цього досвіду надасть змогу підрозділам військ
(сил), збройним силам інших держав, міжнародним організаціям відпрацьовувати навчально-бойові завдання в тісній взаємодії зі штабами об’єднаних і видових командувань Збройних Сил.
Мета статті полягає у проведенні аналізу та узагальненні досвіду застосування імітаційного моделювання підготовки військ (сил) та
визначенні основних напрямів розвитку імітаційного моделювання у
підготовці складових сектору безпеки і оборони України.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

До арсеналу всіх ланок управління збройних сил провідних країн
світу увійшов досвід застосування різноманітних систем моделювання дій військ (сил), сфера використання яких є одним з пріоритетів,
пов’язаних із підвищенням ефективності їх застосування.
В умовах оптимізації витрат на військову сферу та активізації діяльності суспільства щодо зменшення негативного впливу підготовки
військ (сил) на довкілля експерти бачать, що подальше підвищення
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її інтенсивності та ефективності полягає передусім в комп’ютеризації
процесів підготовки особового складу та органів управління. З цією
метою застосовують різноманітні тренажери, імітатори та моделювальні навчальні системи.
Використання комп’ютерів і тренажерів сприяє удосконаленню усього процесу підготовки військ (сил) [4]: зростають інтенсивність бойового навчання і пропускна здатність навчально-матеріальної бази; підвищується ефективність двосторонніх навчань, на яких
вибирають імовірного противника із застосуванням тренажерів і
комп’ютерів; привносяться елементи реалізму в підготовку командирів та офіцерів штабів; покращується якість підготовки офіцерів, які
навчаються швидко приймати правильні рішення.
Крім того, у разі використання систем імітаційного моделювання досягається значна економія коштів за рахунок скорочення витрат
на польові виходи, використання боєприпасів, пального і мастильних
матеріалів.
У збройних силах НАТО використовують такі класи моделей (за
видом модельованих об’єктів і ступенем участі людини у моделюванні) [8]:
1. Натуральні (Live Simulation) – ті, хто навчаються, безпосередньо керують реальними об’єктами. Моделі цього класу забезпечують
візуалізацію об’єкта, яким управляють (танка, гармати, літака тощо),
включаючи його вигляд у різних проекціях у відомій обстановці або
застосування реальних систем озброєння та військової техніки під час
підготовки військ (бойових стрільб, водіння, тактичних навчань).
2. Віртуальні (Virtual Simulation) – ті, хто навчаються, безпосередньо керують віртуальними об’єктами. Це основний клас моделей, покладених в основу тренажерів ОВТ. Системи цього класу можуть бути
застосовані у процесі прийняття рішень.
3. Конструктивне моделювання (Constructive Model or Simulation) –
ті, хто навчаються, за допомогою комп’ютерної програми керують
віртуальними об’єктами. У моделях цього класу імітується поведінка
програмно-керованих віртуальних об’єктів (одиниць ОВТ, військових формувань). Роль людини полягає у визначенні вихідних даних.
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Кінцевий результат досягається встановленим алгоритмом роботи
комп’ютерної програми.
Використання імітаційного моделювання дає можливість поліпшити бойову готовність військ (сил), сприяє створенню єдиної досконалої технологічної інфраструктури, яка відповідатиме вимогам
підготовки Збройних Сил України, інших військових формувань і
правоохоронних органів як на тактичному, так і на оперативному і
стратегічному рівні, удосконаленню навичок командирів та органів
управління різного рівня, окремих солдатів, а також військових підрозділів.
Імітаційне моделювання – процес конструювання моделі, що імітує складну реальну систему, і експеримент на цій моделі, щоб або
зрозуміти поведінку системи, або оцінити (з відповідними обмеженнями) різні стратегії (способи дій), що забезпечують функціонування
системи. Імітаційне моделювання є методом дослідження, спрямованим на опис поведінки системи, висунення припущень і гіпотез, які
можуть пояснити поведінку системи, використання цих гіпотез для
передбачення майбутньої поведінки. Цей метод моделювання є одним
із найдієвіших інструментів дослідження складних систем, управління якими пов’язане із прийняттям рішень в умовах невизначеності.
Під час імітаційного моделювання процеси функціонування системи-оригіналу підмінюються процесами, імітованими іншою системою
(моделлю), але з дотриманням основних правил (режимів, алгоритмів) функціонування оригіналу. За допомогою моделей, що імітують
реальність, дослідник проводить серії спеціально організованих варіантних розрахунків й отримує ті знання, без яких вибрати альтернативний варіант своєї стратегії не може.
Імітаційне моделювання здавна використовують у військовій
справі: військові ігри, командно-штабні навчання (КШН) проводять
для імітації майбутніх операцій. Імітаційне дослідження, проведене з
використанням імітаційних моделей, є основною формою системного
аналізу ефективності бойових дій. Події під час імітації розгортаються
в часі, як правило, у тому порядку, що і в реальній системі, але за зміненою часовою шкалою. Дію випадкових факторів ураховують за до232
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помогою спеціальних датчиків випадкових чисел (імітаторів). У певному місці процес імітації може бути припинений для проведення, наприклад, військової гри, експертного опитування або натурного експерименту з використанням проміжних даних, отриманих під час машинної імітації. Результати гри, експертизи або експерименту можуть
бути використані для продовження імітації процесу на комп’ютері.
На цей час найбільш поширеним є моделювання процесів збройної
боротьби (бою, операції) з метою обґрунтування прийнятих рішень у
галузі управління військами (силами) і зброєю під час підготовки та
ведення бойових дій, розбудови збройних сил, розроблення програм
розвитку озброєнь, оперативної підготовки штабів і т. д. Сутність імітаційного моделювання полягає в імітації процесу функціонування
системи в часі з дотриманням таких же співвідношень тривалості операцій, як і в системі оригіналу. У результаті застосування імітаційного моделювання отримують оцінки вихідних характеристик системи,
необхідні для вирішення завдань аналізу, управління та планування.
Існують такі узагальнені вимоги до моделей:
1) достовірність результатів моделювання – достатньо точне
відображення найважливіших сторін модельованих процесів та їх закономірностей;
2) оперативність – можливість отримання та практичного використання результатів моделювання в режимі роботи органів управління або протягом визначеного терміну (0,5–4 год);
3) контрольованість результатів – можливість контролювати результати дій військ (сил);
4) відповідність рівню керівництва – відповідність наявності вхідної інформації у органі управління рівню деталізації вхідної інформації і результатів моделювання, наочності та формі подання даних;
5) системність – можливість отримання законів розподілу очікуваних результатів бойових дій;
6) деталізація – забезпечення достатнього рівня чутливості процесів, описаних у математичній моделі, через вибір достатньої кількості параметрів оцінювання.
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Практично всі сучасні навчання у збройних силах високорозвинутих країн проводять із використанням комп’ютерних засобів моделювання бойової обстановки, що сприяє досягненню стратегічної
раптовості, високої прихованості заходів, цілеспрямованості підготовки військ (сил) і підвищенню ефективності підготовки у цілому, а
також значної економії фінансових витрат та інших ресурсів [8].
Сьогодні для досягнення результатів під час виконання завдань,
поставлених перед підрозділами тактичного рівня, набуває значення
ефективність управління зброєю, особовим складом та підрозділами
загалом. Під час проведення заходів бойової підготовки визначальною
стає підготовка органів управління, посадових осіб пунктів управління, командирів та особового складу підрозділів до ефективного ведення дій.
Головними вимогами до бойової підготовки є максимальне наближення до реалістичної бойової обстановки, системність, висока
якість, організованість, поступовий перехід від простого до складного, поєднання навчання і виховання. Ефективність підготовки визначається її ретельним плануванням, творчою всебічною підготовкою
до проведення заняття (навчання), розвинутою сучасною матеріально-навчальною базою, умілим використанням тренажерів, засобів
об’єктивного контролю тощо.
Однією з основних вимог до ефективності проведення бойової
підготовки є використання тренажерів як для одиночної підготовки
військовослужбовців, так і для підготовки та злагодження тактичних
підрозділів нижчої ланки (обслуги, екіпажу, групи, відділення, взводу).
Усі тренажери можна поділити на три основних види [9]: реальні – реальні зразки озброєння та військової техніки в реальних умовах обстановки (польове заняття, навчання із проведенням бойових
стрільб, навчально-бойові заняття) для підготовки військовослужбовців; віртуальні – віртуальні зразки озброєння і військової техніки або їх компоненти (наприклад, кабіна водія або механіка-водія) у
віртуальних умовах обстановки для підготовки військовослужбовців;
конструктивні (військові ігри) – комп’ютерні програми (програми імітаційного моделювання), які оперують віртуальними військовослуж234
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бовцями, що використовують віртуальні зразки військової техніки та
озброєння і проводять бойові дії у віртуальних умовах обстановки.
Вибір тренажера (реального, віртуального або конструктивного)
залежить від виду тренування та навчальної мети, якої необхідно досягти. Для відпрацювання певного етапу навчання можливо застосувати усі три типи тренажерів. Система тренажерів забезпечує: одиночну
підготовку володіння зброєю в будь-яку пору року, час доби, у різних
метеорологічних умовах, на різній місцевості, а також навчання водіїв
(механіків-водіїв) водіння транспортних засобів; вогневу підготовку в
повному обсязі курсу стрільб, злагодження екіпажів, обслуг, відділень,
груп, взводів; тактичну підготовку та бойове злагодження підрозділів
взводної ланки в умовах, максимально наближених до бойових, у тому
числі умовах двостороннього бою; підтримання необхідного рівня боєздатності військових підрозділів протягом усього періоду підготовки.
Для проведення заходів одиночної та колективної підготовки в
арміях провідних країн світу широко застосовують комерційне програмне забезпечення (тактичні військові ігри) та спеціалізовані засоби імітаційного моделювання [8].
Нині застосування тактичних військових ігор є важливим видом
індивідуальної підготовки солдатів та офіцерів. Крім створення реалістичного образу імовірного противника, за їх допомогою можливі відтворення реалістичної багатовимірної картини сучасного бою,
удосконалення тактики ведення бойових дій, підготовка до дій у будьяких природно-географічних умовах, відновлення морально-психологічного стану військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях.
Тактичні військові ігри є одним із простих способів використання засобів імітаційного моделювання, що дозволяє зменшити витрати на організацію та проведення навчань (тренувань) і створення
нових тренажерних комплексів (симуляторів). Основною перевагою
тактичних військових ігор є відсутність реальної загрози для життя і
здоров’я навчальної аудиторії, наближеність психологічних умов віртуальної реальності до бойових, що дає можливість набути досвіду
ведення військових операцій завчасно, без істотних матеріальних витрат і ризику для життя [10].
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Перспективою є поєднання за допомогою ресурсів розподіленого
моделювання тренажерів тактичного й оперативно-тактичного рівня.
Такий підхід сприятиме впровадженню комплексних програм підготовки з використанням ресурсів імітаційного моделювання в органах
управління різного рівня та можливості вдосконалення індивідуальних навичок особового складу.
Основними формами підготовки командних кадрів та органів
управління ЗС України залишаються командно-штабні навчання із
залученням військових формувань видів збройних сил (родів військ і
спеціальних військ), інших військових формувань та правоохоронних
органів, перевірка бойової готовності, тренування та збори керівного
і командного складу.
Високий рівень інтенсивності оперативної підготовки забезпечують насамперед за рахунок застосування у процесі навчання сучасних
систем моделювання операцій (бойових дій), які дають можливість органам управління відпрацьовувати навчальні завдання із залученням
мінімально необхідної кількості особового складу, техніки та коштів.
Застосування комп’ютерних засобів моделювання бойових дій під
час проведення командно-штабних навчань привело до виникнення
нового виду командно-штабних навчань – із використанням засобів
імітаційного моделювання бойових дій військ (сил), що значно відрізняються від традиційних навчань: дії тих, хто навчається, не залежать
від задуму, тому що динаміка бойових дій моделюється й оперативно відображається на вихідних пристроях відповідно до прийнятих рішень;
система моделювання воєнних дій створює передумови об’єктивного
оцінювання рівня професійної підготовки командного складу та органів управління через надання кількісно-якісних показників реалізації
прийнятих рішень. У більшості країн світу імітаційне моделювання обрано як ефективний і рентабельний засіб навчання та підготовки власних збройних сил для участі у воєнних операціях (бойових діях).
Проведення КШН із використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій військ (сил) істотно розширює можливості для відпрацьовування питань організації і ведення бойових дій, дослідження
способів і форм застосування військ (сил) та нових зразків озброєння
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в операціях із визначенням різних аспектів (економічних, політичних,
географічних та ін.).
Військові фахівці провідних країн світу вважають навчання з використанням засобів імітаційного моделювання однією з основних
форм підготовки командирів і штабів. Переваги навчально-бойової діяльності під час проведення навчань з використанням засобів
імітаційного моделювання бойових дій військ (сил) забезпечуються:
підвищенням прихованості загального спрямування оперативної та
бойової підготовки військ (сил); оперативністю корегування планів
проведення навчань відповідно до поточних змін військово-політичної обстановки; зменшенням збитку, що завдається довкіллю.
Командно-штабні навчання з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій надають такі можливості: забезпечити підвищення рівня навченості і злагодженості органів управління,
зменшуючи кількість залучених військ (сил); імітувати складну обстановку, аналізувати й оцінювати дії сторін за різними варіантами
у найкоротші терміни; оперативно змінювати обстановку; зберігати
відпрацьовані документи, результати навчань, проводити порівняльний аналіз декількох навчань; моделювати операції (бойові дії) для перевірки нових положень воєнного мистецтва, організаційно-штатної
структури військ (сил) і визначення форм та способів їх застосування,
підвищувати ефективність заходів оперативної підготовки.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Імітаційне моделювання нині стало потужним інструментом: в
усьому світі його використовують для підготовки командирів та штабів до дій під час планування та ведення сучасних операцій. Використання систем імітаційного моделювання дає змогу посадовим особам
органів військового управління у реальному масштабі часу набути
практичних навичок із виконання процедур управління частинами і
підрозділами у реальній бойовій обстановці, а в разі потреби – із корегування прийнятого рішення.
Таким чином, підготовка військ (сил) із використанням ресурсів
імітаційного моделювання дає змогу визначити способи забезпечення
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ефективної роботи органів управління в умовах ведення бойових дій,
якщо раніше посадові особи такі функціональні обов’язки не виконували. Імітаційне моделювання є одним із головних інструментів, за
допомогою якого війська (сили) можуть набувати певного бойового
досвіду навіть в умовах мирного часу.
Основними напрямами розвитку імітаційного моделювання у
підготовці складових сектору безпеки і оборони України будуть:
поєднання за допомогою ресурсів розподіленого моделювання
тренажерів тактичного й оперативно-тактичного рівня;
моделювання процесів збройної боротьби (бою, операції) з метою
обґрунтування прийнятих рішень у галузі управління військами (силами) і зброєю під час підготовки та ведення бойових дій, оперативної
підготовки штабів;
використання тренажерів (реальних, віртуальних, конструктивних) як для одиночної підготовки військовослужбовців, так і для підготовки та злагодження тактичних підрозділів нижчої ланки (обслуги, екіпажу, групи, відділення, взводу).
З урахуванням міжнародного досвіду впровадження систем імітаційного моделювання у бойову і оперативну підготовку військ (сил)
актуальним питанням, що потребує подальшого дослідження, є розробка об’єднаної системи для проведення спільного міжвідомчого навчання органів управління тактичної і оперативно-тактичної ланок
управління Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів України.
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Oleg Shincaruk, Orest Mikhailishin. Some aspects of simulation modeling
usage in the training of the components in the security and defense sector of
Ukraine
The array of all administration parts of the armed forces of the leading countries all over the world has included the application of various modeling systems
of troops (forces) actions, the scope of which is of vital importance and related to
improving the effectiveness of their usage.
In the context of optimizing military expenditures and intensifying the activities of society to reduce the environmental impact of troops (forces) training,
experts find that further enhancement of its intensity and effectiveness is primarily about computerizing the training processes of personnel and governing bodies.
Various exercise equipment, simulators and modeling training systems are used
with this aim.
The usage of tactical war games is an important form of individual training for
soldiers and officers. Besides forming a realistic image of a potential adversary, they
can be used to recreate a realistic, multidimensional image of modern combat, improve combat tactics, training for action in any geographical conditions, restoring the
moral and psychological status of military personnel involved in combat operations.
Tactical war games are one of the more common ways which allowed to use
simulation tools to reduce the cost of organizing and conducting exercises (training) and creating new training complexes (simulators). The main advantage of tactical war games is the absence of a real threat to the life and health of the training
audience, the closeness of the psychological conditions of virtual reality to combat
actions, which gives the opportunity to gain experience in conducting military operations in advance, without significant material costs and life threats.
The perspective is the combination of tactical and operational-tactical level
simulators using distributed simulation resources. Such an approach will facilitate
the implementation of comprehensive training programs using imitation modeling
resources at various levels of government and the ability to improve the individual
skills of staff.
Simulation modeling has become a powerful means nowadays: it is used
around the world to prepare commanders and staffs for action while planning and
conducting modern operations. The use of simulation systems enables military officials to gain practical skills in real time to perform unit and unit management
procedures in a real combat conditions, and, if it necessary, to take the decision.
Key words: security and defense sector of Ukraine, combat and operational
training, modeling of the processes of armed struggle, simulation modeling.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ
І ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЗБОРУ, ОБРОБКИ
ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ТЕХНІЧНИХ
КОМПЛЕКСІВ (ЗАСОБІВ) МОНІТОРИНГУ
Своєчасна всебічна і повна оцінка обстановки є необхідною передумовою ефективної оперативно-службової діяльності підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил України, органів та підрозділів охорони державного кордону. Проведення такої оцінки обстановки потребує безперервності та
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високої якості ведення розвідки. Для забезпечення своєчасності надходження інформації розвідку необхідно проводити в масштабі часу наближеному
до реального. Виходячи з сучасних тенденцій ведення збройних конфліктів
вважається як найбільш перспективний напрямок досягнення переваги над
противником є забезпечення синхронізованого виконання інформаційно-кібернетичних циклів, які є практичною реалізацією кібер-циклічних концепцій ведення дій. Використання і подальше вдосконалення кібер-циклічних
концепцій забезпечує інтероперабельність різних видів збройних сил, взаємодію систем автоматизованого управління і зв›язку, а також бойових систем
під час проведення спільних операцій.
Все це потребує урахування при створенні структури сучасної системи
збору, обробки та аналізу інформації технічних видів розвідки. Таке завдання
може бути реалізоване за рахунок побудови єдиної системи збору, обробки
та аналізу інформації технічних видів розвідки, у складі таких функціональних підсистеми інформаційного обміну; збору, обробки та документування
інформації; підтримки прийняття рішень; оперативного управління; управління функціонуванням; захисту інформації; забезпечення; науково-технічного супроводження.
У статті на основі аналізу сучасних досліджень сформована і обґрунтована структура єдиної системи збору, обробки та аналізу інформації з структурними складовими: координаційний центр, інформаційні сенсори, типові
функціональні модулі, функціональні підсистеми (інформаційного обміну,
підтримки прийняття рішень, оперативного управління, збору, обробки та
документування інформації, тощо).
Ключові слова: розвідка; кібер-циклічні концепції;єдина система збору,
обробки та аналізу інформації.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Ефективність оперативно-службової діяльності органів та підрозділів охорони державного кордону, а також
ведення бойових дій підрозділами Збройних Сил України залежить
від безперервності та якості ведення розвідки та отримання необхідної інформації, всебічної й повної оцінки обстановки в масштабі часу
близькому до реального, своєчасної аналітичної обробки отриманих
даних та на основі відповідних розрахунків і моделювання – вироблення пропозицій до замислу керівників з подальшою підтримкою
реалізації їх рішення шляхом видачі відповідних команд та цілевка№ 2(80)
2019
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зівок задіяним силам і засобам для реалізації даних обстановки. Це
потребує наявності та комплексного застосування систем управління,
які забезпечують синхронізоване виконання типового інформаційнокібернетичного циклу, який є практичною реалізацією мереже центричних, кібер-циклічних концепцій ведення дій, що дозволяє практично реалізувати принцип об’єднання результатів, та забезпечити
втрату супротивником можливості адекватно реагувати на ситуацію,
що склалася, ефективного здійснення ним будь-яких дій [1].
Вперше концептуальні питання та основи теорії мережецентричної системи управління та організації бойових дій та кібердій (реалізована у воєнних доктринах США “JointVision2010”, “JointVision2020”).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впровадження та апробацію кібернетичного підходу (кібернетичний цикл Бойда [2-4]) до
організації дій під час проведення військових операцій для отримання
максимального ефекту від впливу на три сфери (моральну, ментальну
та фізичну), здійснив Джон Бойд під час проведення операції “Буря
в пустелі” [5] в 1991 році. В 2003 році модифікований варіант “петлі
Бойда” – “Критика-Дослідження-Порівняння-Адаптація” був запропонований Девідом Брайантоном [6].
Всі основні теоретичні дослідження і практика ведення війн нового, високотехнологічного типу яскраво демонструють, що запорукою
перемоги в них є забезпечення досягнення інформаційної і технологічної переваги над противником та високоефективне управління. При
цьому інформаційна перевага передбачає створення систем отримання,
обробки та аналізу інформації, надійних мереж, які об’єднують свої війська (сили) і засоби та надають їм змогу покращеного обміну інформацією та забезпечують своєчасну і повну загальну ситуаційну поінформованість командирів. Загальна ситуаційна обізнаність дозволяє забезпечувати співробітництво і самосинхронізацію, підвищує стійкість і
швидкість роботи команди, а це, у свою чергу, підвищує ефективність
місії. Разом з цим необхідно забезпечити випереджаюче знищення (виведення з ладу, придушення) системи розвідувально-інформаційного
забезпечення та управління у противника (засобів та систем розвідки,
мережеутворюючих вузлів, центрів обробки інформації та управління).
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Мета статті – за результатами аналізу особливостей використання кібер-циклічних концепцій управління в сучасних воєнних конфліктах розробити концептуальну структуру єдиної системи збору,
обробки та аналізу інформації технічних видів розвідки.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В сучасній збройній боротьбі найбільш важливим для досягнення
переваги над противником є забезпечення синхронізованого
виконання інформаційно-кібернетичних циклів, які є практичною
реалізацією кібер-циклічних концепцій ведення дій, основні з яких
за класифікацією, що прийнята в збройних силах США та об’єднаних
збройних силах НАТО наведені в таблиці.
Таблиця
Основні кібер-циклічні концепції
Назва
С2
С2SR
С2+

Повна назва
Command and Control

Зміст
Командування,
управління

або Command and Control і Surveillance Командування, управand Reconnaissance
ління, стеження і спостереження

С3

Command and Control і
Communications

Командування, управління, зв’язок

С4

Command and Control,
Communications and Computers

Командування,
управління, зв’язок,
комп’ютеризація

С4I

Command, Control,
Communication,
Computers&Informations

Командування,
управління, зв’язок,
комп’ютеризація й інформатизація

С4І1

Command, Control,
Communication,
Computers&Intelligence

Командування,
управління, зв’язок,
комп’ютерні мережі,
розвідка
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Назва

Повна назва

Зміст

С4І2

Command, Control,
Communication, Computers,
Informations&Intelligence

Командування,
управління, зв’язок,
комп’ютерні й інформаційні мережі, розвідка

C4IEW

Command, Control,
Communication, Computers,
Intelligence, ElectronicWarfare

Командування,
управління, зв’язок,
комп’ютерні мережі,
розвідка, радіоелектронна боротьба

C4IEWSR

Command, Control,
Communications, Computers,
Intelligence, ElectronicWarfare,
Surveillance&Reconnaissance

Командування,
управління, зв’язок,
комп’ютерні мережі,
розвідка, РЕБ, стеження і спостереження

C4lSR

Command, Control,
Communications,
Computers, Intelligence,
Surveillance&Reconnaissance

Командування,
управління, зв’язок,
комп’ютерні мережі,
розвідка, спостереження і визначення

C4IFTW

Command, Control,
Перспективна індиCommunication, ComputersandIntel відуальна підсистема
ligencefortheWarrior / Warfighter
бійця, підключена до
системи командування,
управління, зв’язку,
комп’ютерних мереж,
розвідки

C4IEWS&IM Command, Control,
Communications, Computers,
Intelligence, ElectronicWarfare,
Sensors and Information
Management
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Назва
C5ISR

Повна назва
Command, Control,
Communications, Computers,
CombatSystems, Intelligence,
Surveillance, and Reconnaissance

Зміст
Бойові системи, системи командування і
управління, зв’язку,
комп’ютерного забезпечення, розвідки і спостереження

Використання і подальше вдосконалення кібер-циклічних
концепцій забезпечує інтероперабельність різних видів збройних
сил, взаємодію систем автоматизованого управління і зв’язку, а також
бойових систем під час проведення спільних операцій.
Виходячи з методологічних засад створення та функціонування
системи збору, обробки та аналізу інформації (СЗОАІ) ТВР формування
Єдиної системи збору, обробки та аналізу інформації (ЄСЗОАІ) ТВР з
інтеграцією інформаційних потоків від усіх суб’єктів забезпечення безпеки
держави, що здійснюють розвідувальну діяльність у сфері технічної
розвідки, слід формувати за наступними основними принципами:
впровадження ідеології відкритих розподілених складних
ергатичних інформаційно-керуючих систем, інваріантних до рівня
управління з можливістю інтеграції до Єдиної автоматизованої
системи управління ЗС України;
інтеграція всіх наявних ТЗР від тактичного до стратегічного
рівня (формування ЄІП) з послідовною селекцією і узагальненням
інформації, формуванням рекомендацій до прийняття рішень та
горизонтально-вертикальним доступом до неї споживачів;
використання захищених мережевих та геоінформаційних
технологій,
комплектування
мобільним,
взаємозамінним,
стандартизованим модульним обладнанням для досягнення високого
рівня сумісності, взаємозамінності та гнучкості;
впровадження циклічності етапів: планування – збір інформації
– обробка – розповсюдження – управління системою з реалізацією в
режимі часу, близькому до реального, інформаційних запитів для усіх
рівнів ієрархії вертикально-горизонтальних зв’язків з розмежуванням
доступу;
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реалізація динамічних властивостей системи у ситуативній
структурно-параметричній
адаптивності
(реконфігурації)
та
нарощування, залежно від типу, щільності потоку інформаційних
запитів та динаміки зміни поточної ситуації;
забезпечення високих показників оперативності, достовірності та
повноти вихідної інформації.
Концептуальна структура ЄСЗОАІ ТВР, надана на рисунку 1,
може включати компоненти, наведені на рисунку 2.
Інформаційні сенсори – технічні засоби розвідки (радіо- та
радіотехнічної, космічної, кібернетичної, сейсмічної, акустичної,
радіолокаційної, систем відеоспостереження, оптико-електронної,
комп’ютерно-мережної, розвідки з відкритих джерел та розвідки з
використанням безпілотних авіаційних комплексів). Зазначені компоненти можуть формуватися наявними технічними засобами від
структур (суб’єктів розвідки) МО України, Державної прикордонної
служби України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби
з надзвичайних ситуацій України, Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, Національної гвардії,
Держспецзв’язку, окремими засобами Державного космічного
агентства
України,
Міністерства
інфраструктури
України,
Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства
екології та природи України, Національної академії наук України.
СЗОАІ та управління від тактичного до стратегічного рівнів
– має включати Головний ситуаційний центр з мережею відомчих,
регіональних та мобільних ситуаційних центрів, Координаційний
центр (КЦ), Центр збору, обробки та аналізу інформації технічної розвідки (ЦЗОАІТР) ЄСЗОАІ ТВР, ПУ з відділами розвідки оперативної,
оперативно-тактичної (за наявності) і тактичної ланок управління ЗС
України, аналогічні компоненти інших суб’єктів розвідки.
Зазначені компоненти інформаційно об’єднані від глобального
до локального рівнів в єдину інформаційну структуру та на підставі
акумулювання інформації, що циркулює в них, фактично формують
ЄІП моніторингу.
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Рис. 1. Узагальнена структурна схема ЄСЗОАІ ТВР (варіант)

Рисунок 1 – Узагальнена структурна схема ЄСЗОАІ ТВР (варіант)
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Рисунок 2 – Структурні схеми типових функціональних модулів ЄСЗОАІ ТВР (варіант для видової розвідки)
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Телекомунікаційна мережа ЄСЗОАІ ТВР з різними ступенями
захищеності каналів зв’язку і передачі даних повинна працювати
в ручному, автоматизованому та автоматичному режимах, а також
підтримувати всі необхідні формати даних та пропускну здатність,
що забезпечує передачу, отримання та первинну обробку даних ТВР
в масштабі часу, близькому до реального (або в інших прийнятих
масштабах).
Система науково-технічного супроводження ЄСЗОАІ ТВР
має
передбачати використання навчально-наукових, дослідновипробувальних установ з цілями:
створення дослідного зразка та експериментально-бойового
підрозділу ЄСЗОАІ ТВР з ЦЗОАІТР і відповідним бойовим
розрахунком;
відпрацювання статутних документів з бойового застосування
системи;
розробки і впровадження спеціалізованого програмного
забезпечення;
реалізації завдань наукового супроводження, забезпечення
розвитку та удосконалення в процесі бойового застосування системи.
Пропозиції щодо призначення та функцій компонентів єдиної системи збору, обробки та аналізу інформації технічних видів розвідки.
Координаційний центр (КЦ) – призначений для реалізації координаційних дій між суб’єктами розвідки різної підпорядкованості відповідно
до завдань та інформаційних запитів Головного ситуаційного центру.
Функції КЦ:
організація діяльності та координація зусиль суб’єктів розвідки,
що входять до складу ЄСЗОАІ ТВР щодо безперервного, своєчасного,
достовірного і повного інформаційного забезпечення діяльності
Головного ситуаційного центру;
визначення та уточнення основних напрямів діяльності з
організації та здійснення постійного моніторингу визначених об’єктів,
ситуацій, процесів тощо за запитами Головного ситуаційного центру,
розподіл завдань і повноважень між суб’єктами розвідки;
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постановка завдань суб’єктам розвідки ЄСЗОАІ ТВР щодо
постійного моніторингу загроз в сфері безпеки і оборони, визначення
рівня небезпеки;
координація діяльності ЦЗОАІТР;
інформаційно-аналітичне забезпечення на основі даних ЦЗОАІТР
та підтримка рішень вищого військового керівництва держави з
питань забезпечення національної безпеки держави у воєнній сфері (у
тому числі через Головний аналітичний центр), супроводження процесу їх виконання та оцінювання ефективності досягнутих результатів через результати розвідувальної діяльності;
оперативний обмін відомостями із взаємодіючими структурами
ЄСЗОАІ ТВР (за їх запитами, відповідно до повноважень) про
виявлені загрози національній безпеці держави у воєнній сфері та
узагальнення інформації про них;
аналіз загроз національній безпеці держави у воєнній сфері,
формування пропозицій щодо переліку відомств, ресурси та
повноваження яких мають бути задіяні для організації адекватного
захисту та протидії;
узагальнення та аналіз інформації про джерела загроз національній
безпеці держави у воєнній сфері, їх фіксація та каталогізація, а
також прогнозування можливих наслідків від їх проявів, визначення
уразливих місць національної безпеки відповідно до виявлених загроз;
організація та координація спільних навчань суб’єктів ЄСЗОАІ
ТВР та участь у випробуваннях, опрацювання питань методології
застосування та впровадження ОВТ для реалізації завдань системи;
супроводження удосконалення змісту навчань військових фахівців з питань діяльності ЄСЗОАІ ТВР для МО України та ЗС України;
надання пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової
бази з питань діяльності ЄСЗОАІ ТВР.
ЦЗОАІТР – призначений для збору, архівації, обробки,
узагальненого поточного і ретроспективного аналізу інформації від
засобів технічної розвідки, прогнозу розвитку ситуації, реалізації
процесів внутрішньосистемного управління та оперативного надання
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узагальнених даних до КЦ і Головного Ситуаційного центру та іншим
користувачам (споживачам) за запитами.
Структура ЦЗОАІТР формується з типових програмно-апаратних
модулів, наданих на рисунку 3, та функціонально містить основні підсистеми: інформаційного обміну; збору, обробки та документування
інформації; підтримки прийняття рішень; оперативного управління;
управління функціонуванням; захисту інформації (КСЗІ); забезпечення; науково-технічного супроводження.
Функціональна підсистема інформаційного обміну забезпечує:
безперервний, оперативний (завчасний) та надійний інформаційний обмін в ЄСЗОАІ ТВР даними про оперативну обстановку та результати її аналізу, поточну ситуацію та варіант застосування сил та
засобів, хід виконання заходів прийнятого плану застосування тощо;
організацію ведення бази даних (БД) оперативної інформації, в
яких зберігається інформація (в необхідному для надійного виконання
цільових завдань обсязі) про поточну оперативну обстановку
(інформація про стан власних сил (засобів), сил (засобів) противника
та нейтральних сторін, умови виконання завдань за призначенням,
інформація про прогнозовані варіанти та плани застосування сил
(засобів), хід їх виконання, інша оперативна та необхідна довідкова
інформація); управління даною БД, що включає функції ГІС;
організацію ведення сховищ даних, в яких обліковуються та
зберігаються (архівуються) всі створені (отримані) та відпрацьовані
бойові документи, інформаційні повідомлення, файли, інформація
про оперативну обстановку та плани (варіанти) застосування за різні
періоди тощо;
оперативне та достовірне доведення до відповідних структур
ЄСЗОАІ ТВР наказів, команд, директив, розпоряджень (у вигляді
усних, текстових чи графічних повідомлень (документів) щодо
інформаційних потреб користувачів (споживачів) інформації різних
ланок, контроль за їх отриманням і відпрацюванням;
оперативне отримання спеціальної (розвідувальної) інформації
від підпорядкованих та взаємодіючих сил (засобів) розвідки та джерел
інформації;
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оперативне отримання інформації від підпорядкованих сил
(засобів) про їх місце розташування та фактичний стан (боєздатність,
технічний стан бойових машин і техніки, запас палива та боєкомплекту
тощо);
швидке внесення змін та корекція інформації про оперативну
обстановку та результати її аналізу, поточну ситуацію та варіант
застосування сил та засобів, хід виконання заходів прийнятого плану
застосування тощо, відповідно до наданих повноважень;
швидке задоволення запитів на отримання даних про поточну та
прогнозовану оперативну обстановку; довідкової інформації; витягів
з баз (сховищ) даних; результатів оперативно-тактичних розрахунків
та результатів моделювання; результатів інформаційно-аналітичної
обробки даних; іншої інформації відповідно до наданих повноважень;
телекомунікаційне забезпечення проведення нарад, експертних
опитувань та обговорень (як локально, так і дистанційно) для обговорення та прийняття рішень з найбільш складних, важливих питань;
безперервний та надійний зв’язок та передачу даних (з необхідними показниками по оперативності) між різними суб’єктами розвідки,
іншими складовими ЄСЗОАІ ТВР по горизонтальним та вертикальним напрямкам.
Функціональна підсистема збору, обробки та документування інформації забезпечує:
оперативне реагування та уточнення інформаційних потреб користувачів (споживачів) інформації, планування застосування сил
(засобів) розвідки;
організацію застосування, контроль фактичного стану та оперативна корекція плану застосування сил (засобів) розвідки;
прийом та обробку інформації від усіх ТЗР та інших джерел інформації, приведення інформації до єдиного вигляду (форми, стандарту) в ручному, автоматизованому чи автоматичному режимах;
цілеспрямоване спостереження за станом окремих об’єктів (потенційно небезпечних, особливо важливих тощо);
дорозвідку цілей та контроль їх знищення, ураження, подавлення
за відповідними командами і розпорядженнями;
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відстеження стану власних сил та засобів (прийом, передача і відображення даних про боєздатність підрозділів в цілому та технічний
стан бойових машин і техніки);
оцінку якості отриманої інформації та її відповідності інформаційним потребам користувачів (споживачів), відповідну оперативну
корекцію плану застосування сил (засобів) розвідки;
інтеграцію (узагальнення, об’єднання) даних про противника,
свої війська (сили), нейтральні сили та засоби, операційні зони (райони, місцевість) від різних засобів розвідки (джерел інформації) з
метою формування єдиної картини оперативної обстановки (єдиного
інформаційного поля виконання цільових завдань);
виявлення, локалізацію та формування пропозицій до нейтралізації КС різної спрямованості (у межах повноважень) шляхом ведення
постійного моніторингу, контролю потенційних загроз безпеці держави у воєнній сфері, селективного аналізу загроз і КС та надання відповідної інформації в узагальненому, обробленому та за запитами у
первинному вигляді до Головного Ситуаційного Центру (ГСЦ);
забезпечення швидкого, зручного внесення змін та корекцій до
інформації про оперативну обстановку, відповідно до наданих повноважень.
Функціональна підсистема підтримки прийняття рішень забезпечує:
накопичення та об’єднання, інтегровану (комплексну) обробку
(сигнатурна, фрактальна, статистична, аналітична) надмірної інформації розвідки відповідно до запитів Ситуаційного центру РНБО, виявлення тенденцій в діях ОР, прогнозування розвитку контрольованих (критичних) ситуацій, виявлення часу біфуркаційних процесів
фатального спрямування розвитку подій, ретроспективний аналіз
даних та пошук аналогій;
супроводження БД та баз знань щодо внутрішніх і зовнішніх загроз національній безпеці держави у воєнній сфері;
інформаційно-аналітичну обробку отримуваної інформації, її селективну обробку за категоріями важливості;
оцінювання та аналіз обстановки за окремими напрямками: повітряно-космічна обстановка, наземна та надводна (підводна) обста256
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новка, метеорологічні умови, радіоелектронна обстановка, інформаційно-психологічна обстановка;
оцінювання та аналіз загальної (узагальненої) обстановки (визначення поточної ситуації (її класу), узагальнення та аналіз повідомлень
про хід розвитку ситуації);
формування варіантів застосування наявних сил та засобів відповідно до ситуації, що склалася;
оцінювання можливих варіантів застосування наявних сил та засобів, а також вибір найбільш прийнятного варіанту;
формування плану застосування наявних сил та засобів відповідно до обраного варіанту застосування;
контроль відповідності поточного варіанту застосування сил та
засобів поточній ситуації, оперативна корекція (зміна) варіанту застосування сил та засобів адаптивно до змін обстановки;
моделювання (прогнозування) можливих варіантів розвитку подій, контроль за можливістю (припустимістю) реалізації прийнятих
варіантів (планів) застосування наявних сил та засобів, їх наслідків,
оперативної корекції (зміни) плану (варіанту) застосування сил та засобів адаптивно до змін обстановки;
наочне, в масштабі часу, близькому до реального, відображення
інформації про оперативну обстановку та результати її аналізу, поточну ситуацію та варіант застосування сил та засобів, хід виконання
заходів прийнятого плану застосування (із використанням багатошарових цифрових векторних і растрових карт, уточнених за результатами космічної та повітряної розвідки, у тому числі з використанням
технологій тривимірного моделювання) для визначеного переліку користувачів (споживачів);
швидке, зручне внесення змін та корекцій до інформації про оперативну обстановку та результатів її аналізу, відповідно до поточної
ситуації та варіанту застосування сил та засобів тощо, відповідно до
наданих повноважень;
швидке, зручне формування запитів на отримання даних про поточну та прогнозовану оперативну обстановку; довідкової інформації; вибірок з баз (сховищ) даних; результатів оперативно-тактичних
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розрахунків; моделювання; результатів інформаційно-аналітичної обробки даних, іншої інформації, відповідно до наданих повноважень;
узагальнення та групування даних про різні складові обстановки в автоматизованому режимі; пошук та виявлення функціональних
та логічних закономірностей в накопичених даних; побудову моделей
функціонування сил (засобів) та інші складові обстановки; виконання
(забезпечення) інших заходів інформаційно-оперативної та інформаційно-аналітичної (інтелектуальної) підтримки прийняття рішень;
цілеспрямований моніторинг: збір, обробку, накопичення, аналіз,
узагальнення та наочну візуалізацію інформації про окремі об’єкти
чи райони (потенційно небезпечні, особливо важливі), здійснення
прогнозу щодо їх подальшого стану або результатів їх функціонування, облік заходів прийнятих (реалізованих) по відношенню до цих
об’єктів (районів), підготовка відповідних доповідей-довідок;
завчасну підготовку та відпрацювання планів (документів) щодо
дій для визначеного переліку ситуацій та варіантів застосування сил
(засобів);
узагальнення та систематизацію досвіду застосування сил (засобів), оперативне внесення змін до планів (документів) щодо дій для
визначеного переліку ситуацій та варіантів застосування сил (засобів).
Функціональна підсистема оперативного управління забезпечує:
формування та організацію доведення до складових ЄСЗОАІ ТВР
наказів, команд, директив, розпоряджень (у вигляді усних, текстових
чи графічних повідомлень (документів)), контроль їх отримання та
виконання;
оперативне уточнення (зміни) плану застосування сил та засобів
адаптивно до змін обстановки, формування за потреби запиту на зміну варіанту (плану) застосування;
автоматизацію процесів оповіщення про виявлені (прогнозовані)
загрози національній безпеці у воєнній сфері і кризові ситуації різного спрямування;
оперативне інформаційне (інформаційно-розрахункове) забезпечення дій військ (сил) суб’єктів забезпечення національної безпеки
держави щодо нейтралізації загроз та кризових ситуацій;
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автоматизацію процедур координації (взаємодії) при плануванні
та організації розвідки суб’єктами ЄСЗОАІ ТВР;
досягнення ефективної взаємодії та інтеграції всіх учасників операції (бойових дій), засобів ураження, органів і пунктів всебічного
забезпечення в масштабі часу, близькому до реального, організацію
дорозвідки цілей, контролю ураження (подавлення) цілей (за результатами доповідей);
швидке, зручне внесення змін та корекцій до інформації про виконання плану застосування тощо відповідно до наданих повноважень;
оперативне формування запитів на отримання: даних про поточну та прогнозовану оперативну обстановку; довідкової інформації;
витягів з баз (сховищ) даних; результатів оперативно-тактичних розрахунків та моделювання; результатів інформаційно-аналітичної обробки даних, іншої інформації, відповідно до наданих повноважень.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З огляду на сучасні тенденції ведення збройних конфліктів найбільш перспективним напрямом досягнення переваги над противником є забезпечення синхронізованого виконання інформаційно-кібернетичних циклів, які є практичною реалізацією кібер-циклічних
концепцій ведення дій. Таке завдання може бути реалізоване за рахунок побудови єдиної системи збору, обробки та аналізу інформації
технічних видів розвідки у складі таких функціональних підсистем інформаційного обміну; збору, обробки та документування інформації
підтримки прийняття рішень; оперативного управління; управління
функціонуванням захисту інформації; забезпечення науково-технічного супроводження.
Напрямом подальших досліджень є розроблення спеціального
програмно-алгоритмічного забезпечення функціональних підсистем
ЄСЗОАІ.
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Yurii Danyk, Igor Balytskyi. Conceptual foundations of creation and use
of systems of collection, processing and analysis of information from technical
complexes (means) of monitoring
Timely comprehensive and complete assessment of the situation is a necessary precondition for effective operational and service activities of law enforcement
units, the Armed Forces of Ukraine, state border security agencies and units. Such
an assessment of the situation requires continuity and high quality of intelligence. In
order to ensure timely receipt of information, intelligence must be carried out on a
time-to-real scale. Based on current trends in armed conflict, the most promising direction for achieving superiority over the enemy is to ensure synchronized execution
of info-cybernetic cycles, which is a practical implementation of cyber-cyclic concepts of action. The use and further refinement of cyber-cyclical concepts ensures
the interoperability of various types of forces, the interaction of automated control
and communication systems, as well as combat systems during joint operations.
All this needs to be taken into account when creating the structure of a modern
system for collecting, processing and analyzing information of technical intelligence
types. Such a task can be accomplished by building a unified system for collecting,
processing and analyzing information of technical types of intelligence, as part of
such functional information exchange subsystems; collecting, processing and documenting information; decision support; operational administration; function management; protection of information; software; scientific and technical support.
In the article on the basis of analysis of modern researches the structure of the
unified system of collecting, processing and analysis of information with structural
components is formed and grounded: coordination center, information sensors,
typical functional modules, functional subsystems (information exchange, decision
support, operational management, collection, processing and documentation of information, etc.).
Key words: intelligence; cyber-cyclical concepts; a single system for collecting,
processing and analyzing information.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ СПОСІБ ВРАХУВАННЯ
ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ
ТА КЕРОВАНОСТІ МАШИН У ПЛАНУВАННІ МАРШУ
Однією із умов забезпечення успіху виконання завдання підрозділом
є ефективне планування та здійснення його переміщення. Переважна біль262
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шість маршрутів, що використовуються прикордонними включають дороги
із ґрунтовим або покращеним покриттям. За таких умов недотримання маршової дисципліни, призводить до втрати стійкості та керованості машин, що
рухаються у колоні. Наявні методи раціональної побудови колони машин не
передбачають врахування особливостей мікропрофілю дорожнього полотна або наявності його пошкоджень, оскільки рух машин на прямолінійних
ділянках апріорно вважається стійким. Проте, статистика дорожньо-транспортних подій підтверджує необхідність обмеження максимальних швидкостей руху на таких ділянках. Відповідно для прийняття рішення на марш
оцінка показників прохідності і керованості кожної із машин та визначення
аварійно небезпечних ділянок маршруту є одним із найважливіших завдань.
Тим більше, що під час планування переміщення підрозділу своїм ходом розглядається не менше двох альтернативних маршрутів руху.
Таким чином, існує гостра потреба врахування показників стійкості та
керованості машин під час визначення основних показників маршу, особливо під час його планування у підготовчий період. Складність вирішення такої
задачі, навіть за умови наявності усіх вихідних даних, у проведенні великої
кількості розрахунків за обмеженого бюджету часу на їх проведення. У публікації авторським колективом запропоновано інструментарій підтримки прийняття рішення на марш, який дозволяє командиру підрозділу оперативно
проводити попередні розрахунки, ефективно планувати пересування машин
своїм ходом під час підготовчого етапу організації маршу, надавати інформацію вищому командуванню про наявність аварійно небезпечних ділянок
маршруту. Крім того розроблена програма дозволяє за результатами оцінки
можливостей окремих зразків здійснювати раціональну побудову похідної
колони підрозділу залежно від складності маршруту за яким планується пересування підрозділу. Автоматизація проведення розрахунків основних показників маршу за підрозділ надає можливість обирати оптимальний маршрут із декількох альтернативних, у програмному середовищі VBA програмного пакету Microsoft Office.
Ключові слова: колона; марш; стійкість; поперечна стійкість; швидкість;
модель; середня швидкість.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Досвід застосування підрозділів охорони державного кордону у сучасних умовах показав необхідність здійснення швидкого та ретельного планування їхнього переміщення у
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складних дорожніх умовах. Загальний аналіз маршрутів руху, що використовуються прикордонними нарядами, показав, що понад половини загальної протяжності маршруту складають дороги із ґрунтовим
або покращеним покриттям. Такі дороги характеризуються яскраво
вираженою хвилястістю мікропрофілю, яка, за умов недотримання
маршової дисципліни, призводить до втрати стійкості та керованості
машин, що рухаються у колоні. Дослідження, які стосуються вибору
раціонального складу колон, ґрунтуються на вихідних умовах, що не
передбачають врахування особливостей мікропрофілю дорожнього
полотна або наявності його пошкоджень. Одним із найпоширеніших
методів визначення раціонального складу колони машин є метод, що
ґрунтується на аналізі динамічного фактору кожної із машин. Такий
підхід добре працює у випадку, коли рух машин планується по дорогах із твердим покриттям, нерівності якого відповідають Державним
будівельним нормам. За таких умов, рух машин на прямолінійних ділянках апріорно вважається стійким та окремого дослідження не потребує. Проте, переважна більшість транспортних засобів Державної
прикордонної служби здійснює переміщення польовими, лісовими
ґрунтовими дорогами або, у кращому випадку, дорогами місцевого
значення із покращеним покриттям. У процесі експлуатації такі дороги швидко вкриваються вибоїнами, які змушують водіїв вдаватись
до маневрування, або до невиправданого зниження швидкості руху
для їх подолання. Ще гірша ситуація спостерігається під час експлуатації доріг та колонних шляхів у зоні проведення Операції Об’єднаних
Сил, де дроги отримують додаткові ушкодження від артилерійських
обстрілів або у ході ведення локальних бойових дій. За вказаних умов,
визначальним у прийнятті рішення на марш є оцінка показників прохідності і керованості кожної із машин та визначення аварійно небезпечних ділянок маршруту. Тим більше, що під час планування переміщення підрозділу своїм ходом розглядається не менше двох альтернативних маршрутів руху.
Отже, існує гостра потреба врахування показників стійкості та
керованості машин під час визначення основних показників маршу,
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особливо під час його планування у підготовчий період. Складність
вирішення такої задачі, навіть за умови наявності усіх вихідних даних,
у проведенні великої кількості розрахунків за обмеженого бюджету
часу на їх проведення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запропонований у
роботі [6] інтегральний відносний індекс динамічності дозволяє врахувати вплив зовнішнього швидкісного режиму на раціональну побудову автомобільної колони та запобігти її розтягуванню у процесі
пересування. У роботі [7] запропоновано автоматизований підхід до
вирішення задачі щодо раціональної побудови автомобільної колони
на основі індексу динамічності, який описаний у роботі [8] та дозволяє здійснювати побудову колони з урахуванням тягово-швидкісних
можливостей автомобілів, їх динамічних характеристик, пробігу з початку експлуатації та маси вантажу, який перевозиться. О. В. Степановим у патенті на корисну модель [9] запропоновано систему безпеки
автотранспортних засобів при русі в колонах, основою роботи якої
є забезпечення контролю за дистанцією та швидкістю руху машин,
установлених старшим колони у автоматичному режимі, контролю за
показниками функціонального складу водія і виникненням перешкод
перед автомобілем та забезпечення безпечної зупинки колони.
Таким чином, у розглянутих нормативних документах та наукових працях під час побудови колони та забезпечення безпеки її руху
безпечна швидкість руху кожного із автомобілів, які рухаються визначається нормативно або керівним документом, або керівником підрозділу. Відповідно залишається відкритим питання оцінки можливих безпечних швидкостей руху машин у колоні за різних умов.
Наявні методи визначення безпечних швидкостей руху надають
можливість визначати швидкості руху на: криволінійних ділянках
місцевості; у процесі гальмування та з урахуванням психофізіологічних особливостей водія. Так, В. В. Сільянов [10] пропонує визначати
безпечну швидкість руху на кривих у плані за обмеженої видимості за
таким виразом:
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Vбезп =

127 ⋅ (µ 2y − in2 )
Ke ⋅ µ y

⋅ ( S − Cбезп ) ,

(1)

де Vбезп – безпечна швидкість руху, км/год; µy– коефіцієнт зчеплення шин з дорожнім покриттям; in – поперечний ухил (0,025); Cбезп – мінімальна дистанція
безпеки (3 м); K e – коефіцієнт експлуатації (1,45); S – відстань видимості, м.

У роботі [11] пропонується обирати безпечну швидкість руху
транспортного засобу з урахуванням часу реакції водія:


 t 2 + 2 ⋅ K e ⋅ ( S − Cбезп ) − t  ⋅ g ⋅ µ ± i
( y )
 p
p
g ⋅ (µ y ± i)




Vбезп = 3, 6 ⋅
,
Ke

(2)

де t p – час реакції водія, с (рекомендоване середнє значення 2,15 с); V – поздовжній ухил покриття («+» – підйом, «–» – спуск).

У наведених виразах та безпечна швидкість обирається виходячи
із мінімальної відстані видимості, поздовжніх або поперечних ухилів
дорожнього покриття та часу реакції водія без урахування характеристик мікропрофілю дорожнього покриття.
Метою статті є розробка способу врахування окремих показників стійкості та керованості машин для визначення безпечних швидкостей руху машин у колоні.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах підрозділ завжди має бути готовим до пересування у різноманітних умовах. Такі умови доцільно поділяти на
повсякденні (умови мирного часу, за яких пересування планується з
урахуванням вимог Правил дорожнього руху) та бойові (за яких підрозділ пересувається в умовах наявної загрози зіткнення з противником, застосування ним зброї масового ураження, систем мінування,
авіації, десантів, диверсійних груп, руйнування доріг і переправ, протидії руху колон збоку цивільних осіб та інше). За вказаних умов пересування підрозділу може бути організоване трьома основними спосо266
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бами: пересування своїм ходом (марш), перевезення різними видами
транспорту та комбінованим способом [1].
Кожен із способів організації пересування підрозділу потребує
ретельного планування, яке включає у себе три основних етапи: підготовчий, у ході пересування, після прибуття у район зосередження.
Основним способом пересування підрозділу є пересування своїм ходом. Разом з тим такий спосіб є найскладнішим у питаннях організації та забезпечення. Основою організації переміщення підрозділу є
планування, яке ґрунтується на тактико-технічному орієнтуванні підлеглого персоналу, аналізі зібраних вихідних даних та точності проведення розрахунків, необхідних для розробки пропозицій у розпорядження та план технічного забезпечення пересування підрозділу [2].
Так, при з’ясуванні завдання на марш вивчається маршрут руху
та умови здійснення маршу. У оцінку обстановки також входять розрахунки загального часу та середньої швидкості руху на весь марш
з визначенням швидкостей руху окремими ділянками. Вихідними
даними для проведення розрахунків слугують протяжність маршруту руху, середня швидкість похідної колони та тривалість привалів у
ході руху. Загалом оцінка середньої швидкості руху похідної колони,
окрім очікуваної тривалості руху колони, надає можливість розрахувати можливу загальну протяжність добового переходу, очікувану довжину колони, можливу кількість привалів, час подолання кожної із
ділянок маршруту як головою, так і технічними замиканням колони,
очікуваний час перебування колони у районі відпочинку. Відповідно,
достовірність оцінки середньої швидкості руху похідної колони є одним із основних показників, на основі яких здійснюється планування
переміщення підрозділу своїм ходом.
За повсякденних умов визначення середньої швидкості руху колони проводитися з урахуванням Закону України «Про дорожній рух»
та «Правил дорожнього руху», відповідно до яких безпечною швидкістю руху транспортного засобу є швидкість, за якої водій має змогу
безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у
конкретних дорожніх умовах.
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До таких дорожніх умов віднесено:
темну пору доби та умови недостатньої видимості;
виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій
об’єктивно спроможний виявити;
рух в населених пунктах, житлових і пішохідних зонах;
рух поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах через
населені пункти на яких не діють вимоги Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.
Таким чином, нормованими максимальними швидкостями руху
є 20, 50, 60, 70, 80, 90, 110 та 130 км/год, у межах який кожен із водіїв
визначає безпечну швидкість руху залежно від складності дорожніх
умов та дорожньої обстановки.
Проте дослідження Національної інформаційної компанії H-Road
компанії «Хюндай Мотор Україна», проведене у жовтні 2017 року, показало, що з 2549 опитаних водіїв 42 % не до кінця розуміють, що таке
безпечна швидкість руху [3] (зведені результати онлайн тестування
наведені на рис. 1).

Рис. 1. Результати онлайн опитування водіїв
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Як відзначає організація, загалом респонденти мають високий рівень знань щодо швидкісного режиму при проїзді пішохідних переходів і розуміння коректної поведінки при виявленні перешкод. Відзначено, що занадто мала швидкість руху – ще одна прогалина у знаннях
багатьох респондентів, оскільки автомобіль, що їде надто повільно,
створює незручність для інших водіїв, може змусити їх здійснювати
небезпечні обгони та випередження, тим самим побічно впливаючи
на створення небезпечних ситуацій на дорозі.
Також Державне підприємство «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгiна» [4] оприлюднило результати
аналізу статистики ДТП по Україні та на автомобільних дорогах державного значення за 2018 рік, відповідно до яких частка ДТП з постраждалими у результаті перекидання транспортного засобу склала
12 % ( рис. 2).

Рис. 2. Результати аналізу статистики ДТП по Україні та на
автомобільних дорогах державного значення за 2018 рік

Загальну проблему у визначенні безпечної швидкості руху відображає офіційна статистика ДТП, яку надає інформаційний портал
патрульної поліції України [5]. Так, протягом: 2017 року загальна кіль№ 2(80)
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кість ДТП, скоєних за умов незадовільного стану доріг склала 569 випадків, з яких у 139 випадках 37 чоловік загинуло та 239 травмовано;
2018 року загальна кількість ДТП, скоєних за умов незадовільного
стану доріг склала 899 випадків, з яких у 221 випадку 61 чоловік загинув та 309 було травмовано; за 11 місяців 2019 року загальна кількість
ДТП, скоєних за умов незадовільного стану доріг склала 782 випадки,
з яких у 161 випадку 42 чоловіки загинуло та 289 травмовано.
Таким чином, навіть за повсякденних умов, командиру підрозділу, який здійснює переміщення своїм ходом, необхідно звернути особливу увагу на визначення середніх швидкостей руху транспортних
засобів на різних ділянках маршруту залежно від конкретних дорожніх умов, тим більше, що від них залежить маршова дисципліна підрозділу.
У випадку, коли підрозділ вимушений пересуватись своїм ходом
за умов ймовірного зіткнення з противником у колонах дорогами і
колонними шляхами, то таке переміщення здійснюється приховано,
у ночі або за інших умов обмеженої видимості та у виняткових випадках може здійснюватися вдень. Маршрути руху вибираються дорогами, що пролягають переважно лісовими масивами, лісосмугами
та іншою місцевістю з маскувальними властивостями. Крім того,
маршрут не повинен пролягати через населені пункти, вузли доріг,
тіснини та поблизу потенційно небезпечних об’єктів. Крім того для
окремого підрозділу обирається один або два альтернативних маршрути. Визначено [1], що середня швидкість руху підрозділу на марші
визначається як відношення довжини маршруту до загального часу
руху без урахування часу на привали та для танкових і змішаних колон становить 20 – 25 км/год, для автомобільних – 25 – 30 км/год. Під
час визначення середньої швидкості руху колони необхідно також
враховувати дорожні умови, технічні можливості та стан техніки, яка
перебуває на озброєнні підрозділу. Так, під час пересування у гірській
та лісисто-болотистій місцевості середня швидкість руху може значно
зменшуватись. Проте за будь-яких умов підрозділ повинен суворо
дотримуватися встановленого порядку, особливо швидкості руху та
дистанції між машинами. Ця вимога стосується і тіснин, тунелів та
270

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: військові та технічні науки

технічнi НАУКИ

мостів, які долаються безупинно з максимально можливою швидкістю. Важливим також є контроль за рухом колони, який здійснюється
по радіомережі комендантської служби та через комендантські пости.
На кожному посту командир підрозділу повідомляє інформацію про
пройдену ділянку маршруту, у тому числі стан пройденої ділянки дороги, та отримує інформацію про стан наступної ділянки.
Загалом, у відомих методиках визначення безпечних швидкостей
руху апріорно приймається, що на прямолінійній ділянці автомобіль
володіє достатньою поздовжньою та поперечної стійкістю руху. Разом
з тим, наведена статистика говорить про те, що нерідко дорожньотранспортні пригоди стаються на прямолінійних ділянках дороги,
особливо у тих випадках, коли дорожнє покриття має пошкодження,
які змушують водія маневрувати. Подібна ситуація виникає у момент
подолання автомобілем самої перешкоди, або переходу від одного покриття до іншого. Як показали дослідження [12; 13; 14] достатньо надійний результат у оцінці можливих безпечних швидкостей руху на
прямолінійних ділянках надає метод, який ґрунтується на врахуванні
інерційних сил, які діють на підресорену масу машини у процесі подолання природних або штучних нерівностей дорожнього полотна. Для
застосування методу приймаємо ряд припущень:
двовісний автомобіль рухаючись прямолінійно зі швидкістю Va
переднім колесом одного із бортів розпочинає рух по перешкоді, поперечний переріз якої має вигляд рівнобедреного трикутника з кутом
нахилу поверхні перешкоди, по якій рухається колесо машини g , перешкода знаходиться на горизонтальній поверхні, що призводить до
зміни кута нахилу підресореної маси зі швидкістю ϕ 1 (t ) ;
через деякий період часу Dt1 вказане переднє колесо долає гребінь
перешкоди та розпочинає рух у зворотному напрямку, що призводить
до зміни кута нахилу підресореної маси зі швидкістю −ϕ 2 (t ) ;
через деякий період часу Dt2 заднє колесо вказаного борту автомобіля розпочинає рух вказаною перешкодою, що знову призводить
до зміни кута нахилу підресореної маси зі швидкістю ϕ 3 (t ) ;
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через деякий період часу Dt3 повторюється процес руху вказаного
заднього колеса у зворотному напрямку, що знову призводить до зміни кута нахилу підресореної маси зі швидкістю −ϕ 4 (t ) .
Приймається, що час подолання гребня перешкоди переднього та
заднього коліс буде рівним:
∆t1 = ∆t3 =

3.6 ⋅ l ⋅

(1 + sin 2 γ)
Va

,

(3)

де l – висота перешкоди, що долається автомобілем, м.

Відповідно час, за який заднє колесо досягне фронтального схилу
перешкоди, буде рівним
∆t2 =

3.6 ⋅ L
,
Va

(4)

де L – база автомобіля, м.

Таким чином, швидкості зміни кутів нахилу підресореної маси у
процесі подолання перешкоди за модулем будуть рівні
ϕ 1 (t ) = ϕ 2 (t ) = ϕ 3 (t ) = ϕ 4 (t ) = ϕ (t ) .

(5)

Тоді, коливання підресореної маси буде відповідати сумі відповідних коливань зміщених за фазою:
ϕ (t ) = ϕ (t ) − ϕ (t − ∆t1 ) + ϕ (t − ∆t2 ) − ϕ t − (∆t1 + ∆t2 ) .

(6)

Пошук ϕ (t ) здійснюється за вихідних умов t0 = 0; ϕ 0 = 0; ϕ 0 = β , де
 Va ⋅ sin ( γ ⋅ 0.016)
β=

3, 6 ⋅ L

.

(7)

Тоді закон зміни коефіцієнту поперечної стійкості машини у процесі подолання перешкоди відповідатиме наступному виразу:
η (t ) =

b⋅ g
,


µ
m

 (t ) + aD )
2 ⋅ h ⋅ g +
⋅ (ϕ


1+ µ

(8)

m

де b – колія автомобіля, м; h – вертикальна координата центру маси машини, м;
µm – коефіцієнт співвідношення підресореної та непідресореної мас машини;
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g – прискорення вільного падіння, м

c2

; 0D – фактичне прискорення перемі-

щення підресореної маси до моменту зустрічі з перешкодою, рад

 (t ) – про;ϕ
c2
гнозована зміна прискорення переміщення підресореної маси машини у процесі
подолання перешкоди, рад 2 :
c
β −n ⋅t
 (t ) = ⋅ e 2 ⋅ (k22 − n22 )⋅ sin(k2 ⋅ t ) + 2 ⋅ k2 ⋅ n2 ⋅ cos(k2 ⋅ t ) .
ϕ
(9)


k2

Вирішення такої задачі потребує наявності програмного забезпечення для проведення циклічних розрахунків. Крім того, для прийняття рішення командиру підрозділу стосовно розміщення різних
машин у одній колоні, необхідно для кожної із них оцінити значення
максимальних безпечних швидкостей руху та можливі значення максимальних прискорень автоколивань підресореної маси. Можливість
пошуку максимального прискорення автоколивань машини реалізовано у програмному середовищі VBA у редакторі електронних таблиць
Microsoft Excel. Розрахунок проводиться на основі масо-габаритних
параметрів машини, що аналізується, значень приведених жорсткостей демпфіруючих та пружних елементів одного борту, співвідношення підресорених та непідресорених мас машини, які безпосередньо
приймають участь у збуренні коливань машини під час подолання
перешкоди, вертикальних координат центрів обертання підресореної
та непідресорених мас машини, параметрів руху машини: швидкість,
кут нахилу опорної поверхні перешкоди та її висота. Наприклад, планується рух колони асфальтованими дорогами 3 та четвертої категорії та лісовими дорогами з ґрунтовим покриттям, які відносяться до
5 категорії. Попередня розвідка маршруту руху показала, що параметрами типової перешкоди на даній ділянці є її висота до 30 см, кут нахилу опорної поверхні перешкоди у поздовжньому напрямку відносно
вісі смуги руху 15 град, середня швидкість руху повинна складати 40
км/год. Оператор вносить отримані дані у відповідні чарунки таблиці
листа «Vhidni dani» (рис. 3) та проводить аналіз зміни параметрів переміщення підресореної маси у процесі руху машини для кожної із ді№ 2(80)
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лянок маршруту та визначає прогнозовані максимальні значення для
прискорення переміщення підресореної маси автоколивань кузова
машини у процесі руху (рис. 4).

Рис. 3. Результати аналізу вихідних даних

Рис. 4. Оцінка прогнозованих значень прискорень переміщення
підресореної маси машини

Отримані значення заносяться у стрічку 13 таблиці на листі
«Marshrut» для кожної із ділянок маршруту окремо. За відсутності
часу на проведення дослідження стійкості руху машин на окремих ді274
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лянках маршруту у програмі реалізоване автоматичне прогнозування ймовірних значень прискорень переміщення підресореної маси,
які прогнозуються на основі вихідних даних внесених оператором у
стрічки 2 та 3 відповідного листа книги. Для проведення подальших
розрахунків визначаються максимально можливі прискорення автоколивань підресореної маси у обраному діапазоні швидкостей руху.
У стрічках 2 та 3 зазначаються характеристики можливих перешкод.
У стрічках 5 – 10 розкриваються загальні характеристики дорожньої обстановки: категорія дороги (усі дороги розділено на 3 категорії – міждержавні (регіональні), місцевого значення та польові (лісові) дороги); тип
покриття: асфальтобетон сухий та мокрий; кам’яне; щебінь сухий та мокрий; декілька типів ґрунтових доріг сухих та мокрих, снігове та ожеледиця; протяжність кожної із ділянок; відстань прямої видимості; загальна
кількість поворотів та небезпечних ділянок, наявність та кути спуску чи
підйому на таких ділянках. У стрічках 12 – 17 зазначаються значень параметрів руху машини для кожної із ділянок, а саме: прогнозований діапазон швидкостей руху; мінімальна безпечна дистанція між машинами; час
привалів; загальна кількість машин та колон, які вони утворюють (рис. 5).

Рис. 5. Приклад введення вихідних даних для розрахунку основних показників
маршу колони машин

У випадку, коли необхідно здійснити ранжування машин за рухливістю, у стрічці 16 «Кількість машин» та стрічці 17 «Кількість колон» застосовується значення – 1.
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Програма надає можливість визначити такі показники маршу для
колони машин:
1. Прогнозовану безпечну швидкість руху без втрати стійкості
руху за умовами [14]:
ηϕ (t ) > 0, ковзання малоймовірне
ηϕ = 
 ηϕ (t ) ≤ 0, ковзання ймовірне


(10)

де
ηϕ (t ) = G − Pj (t ) ⋅ µ y −
−Pj (t )⋅  ϕ1 (t ) − ϕ 2 (t − ∆t1 ) + ϕ 3 (t − ∆t2 ) − ϕ 4 (t − ∆t1 − ∆t2 )

(11)

де G – вага машини, Н; Pj (t ) – сила інерції підресореної маси машини, Н:

Pj (t ) =

µm

(1 + µ m )

 (t )
⋅ ma ⋅ ϕ

(12)

де ma – маса автомобіля, г.

2. Максимальну висоту або глибину перешкоди, яку автомобіль
здатний подолати за заданої швидкості руху здійснюється за виразом:
l1 = b ⋅ sin (β) ,

(13)

де b – граничний кут поперечного нахилу машини:







b
g
⋅

β = arctg 
 
 2 ⋅ h ⋅  g + µ m ⋅ ϕ
 max  


 
1+ µ m



(14)

3. Рекомендована швидкість руху машини на поворотах та вузьких ділянках визначається за виразом , у якому приймається t p рівним
2,15 с. У випадку, коли рекомендована швидкість руху машини на поворотах та вузьких ділянках менша 3 км/год, програма автоматично
сигналізує про високу ймовірність аварійної ситуації на ділянці. Відповідно, доцільно перепланувати маршрут руху машин (рис. 6).
4. З урахуванням визначених рекомендованих швидкостей руху
на прямолінійних ділянках, поворотах та вузьких ділянках визнача276
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ється прогнозований час подолання окремої ділянки машиною або
групою машин та у наростаючому порядку сумується загальний час
руху машини або групи машин встановленим маршрутом з урахуванням часу необхідного для організації привалів (рис. 6).

Рис. 6. Приклад отриманих результатів розрахунку основних параметрів
маршу машин

5. У стовпці «Всього» у стрічці 7 визначається загальна протяжність маршруту для якого проводяться розрахунки, у стрічці 9 загальна кількість поворотів та вузьких ділянок, у стрічці 15 загальний час
привалів, у стрічці 20 визначається середня рекомендована швидкість
руху під час маршу, у стрічці 21 середній час для подолання кожної із
ділянок маршруту, у стрічці 22 середнє значення висоти перешкоди,
яку зможуть долати машини, у стрічці 23 визначається загальний час
необхідний для здійснення маршу за обраним маршрутом, у стрічці
24 – середнє значення очікуваної довжини колони.
Порівняння отриманих показників у стопці «Всього» надає можливість порівнювати можливості різних типів та марок машин, що
дозволить раціонально підібрати склад кожної із колон машин, визначити оптимальний порядок розташування машин у кожній із колон.
Аналіз значень параметрів отриманих для кожної із ділянок маршруту
надає можливість визначати аварійно небезпечні ділянки маршруту,
визначати довжину колони для кожної із ділянок окремо, можливості
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машин у подоланні штучних та природних перешкод, характерних для
даної ділянки, визначати рекомендовану швидкість руху у небезпечних умовах та за умов обмеженої видимості. Відповідно, розроблений
інструментарій надає можливість командиру підрозділу у короткий
термін визначити оптимальний склад колони, порядок розташування
машин у колоні, визначити безпечну середню швидкість на кожній із
ділянок та для маршу у цілому, виявити аварійно небезпечні ділянки
маршруту.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розроблений інструментарій підтримки прийняття рішення на
марш дозволяє командиру підрозділу оперативно проводити попередні розрахунки, ефективно планувати пересування машин своїм ходом
під час підготовчого етапу організації маршу, надавати інформацію
вищому командуванню про наявність аварійно небезпечних ділянок
маршруту. Крім того, розроблена програма дозволяє за результатами
оцінки можливостей окремих зразків здійснювати раціональну побудову похідної колони підрозділу залежно від складності маршруту, за
яким планується пересування підрозділу. Автоматизація проведення
розрахунків основних показників маршу за підрозділ надає можливість обирати оптимальний маршрут із декількох альтернативних.
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Oleh Kushnir, Viktor Malaniuk and Nataliia Vyshnevska. Automated
Method of Taking into Indicators of Vehiclestability and Control in Planning
the March
The experience of using state border protection units in modern conditions has
shown the need for quick and careful planning of their movement in difficult road
conditions. A general analysis of the traffic routes used by border guards showed
that more than half of the total length of the route is roads with soil or improved
coverage. Such roads are characterized by a pronounced waviness of the profile.
This results in the loss of stability and controllability of moving machines. Marching
discipline is not observed. There are research methods regarding the choice of
rational column composition. Such methods are based on baseline conditions that
do not take into account the features of the road surface microprofile or the presence
of its damage. One of the most common methods for determining the rational
composition of a column of machines is a method based on the analysis of the
dynamic factor of each of the machines. This approach works well when car traffic
is planned on paved roads. Then the movement of the machines on straight sections
is a priori considered to be stable and does not require separate study. However,
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the vast majority of State Border Service vehicles navigate through field, forest, dirt
roads or with improved coverage. During operation, such roads are quickly covered
by potholes. This causes the driver to maneuver or slow down the speed to overcome
the obstacle. The situation is worse with the operation of roads and convoys in the
area of the United Nations Operation, where the drugs are further damaged during
shelling or local combat. Under these conditions, determining the permeability and
controllability of each car and determining the hazardous sections of the route are
decisive in deciding on the march. Moreover, when planning the movement of a
unit, its course considers at least two alternative routes of movement.
Thus, there is an urgent need to take into account the stability and controllability
of machines when determining the main indicators of a march, especially when
planning it during the preparatory period. It is difficult to solve such a problem,
even if all the initial data is available, in carrying out a large number of calculations
with a limited budget of time for their carrying out. This publication proposes a
method for automated march planning of machines, taking into account the
individual indicators of stability and controllability of the machines included in the
column in the VBA software package Microsoft Office.
Key words: column; march; stability; lateral stability; speed; model; average
speed.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ
ФАКТОРІВ НА ЧАСТОТУ ВІДМОВ МЕХАНІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ
ПІД ЧАС ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Досвід ведення сучасних бойових дій та проведення антитерористичної
операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей свідчить, що використання справного озброєння та військової техніки, зокрема артилерійського озброєння, є елементом якісного виконання
бойових завдань Збройними Силами України.
Складність умов використання зразків артилерійського озброєння неминуче веде до необхідності удосконалення системи технічного забезпечення
військ і однієї з основних її складових – системи технічного обслуговування.

© Ліцман А., Нестеров Д..
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У статті викладено результати дослідження щодо технічного забезпечення артилерійського озброєння під час його експлуатації, зокрема:
проведено аналіз особливостей конструкції зразків артилерійського
озброєння;
розглянуті основні види відмов самохідних артилерійських систем та характер змінення параметрів окремих деталей і складальних одиниць зразка
під час раптових та поступових відмов;
визначено ступінь впливу окремих факторів, які мають місце під час
експлуатації на частоту відмов механічного обладнання артилерійського
озброєння.
Запропонована модель визначення параметрів процесу втрати працездатності зразком артилерійського озброєння. Встановлено, що для кожної
складальної одиниці і зразка артилерійського озброєння в цілому може бути
встановлений параметр, що обумовлює втрату працездатності, причому найбільш розповсюдженим законом змінення цих параметрів є лінійний, оскільки більша частина деталей і складальних одиниць зразка артилерійського
озброєння схильна до зношувальних відмов, а його експлуатація протікає в
умовах чіткого обмеження витрати ресурсу.
Ключові слова: озброєння і військова техніка; система технічного обслуговування і ремонту; артилерійське озброєння; раптові та поступові відмови;самохідна артилерійська система,складальна одиниця
виробу,технічний стан виробу, втрата працездатності.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Поява нових сучасних видів озброєння та військової техніки, і зокрема артилерійського
озброєння (АО), викликає необхідність розроблення не тільки нових
форм і способів застосування військ, а й нового підходу до технічного
забезпечення цих військ. Для підтримання рівня працездатності зразків АО на необхідному рівні у Збройних Силах України функціонує
система технічного забезпечення військ. Складність умов використання виробів АО неминуче веде до необхідності удосконалення системи технічного забезпечення військ і однієї з основних її складових
– системи технічного обслуговування та ремонту (ТО)[1]; [2].
Існуюча низька ефективність ТО визначається двома основними
причинами.
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Перша з них пов’язана з об’єктивним процесом розвитку АО,
коли зростання складності виробів випереджає темпи забезпечення
їх надійності, друга – зі сформованою практикою розроблення, виробництва та експлуатації АО.
Крім того, існуючий підхід до обслуговування АО на теперішній час не повною мірою враховує можливості економіки держави та
структурну перебудову Збройних Сил України.
Аналіз чинного ТО АО виявив ряд недоліків, зокрема: недостатньо обґрунтований вибір значень параметрів ТО – періодичності проведення й обсягів робіт ТО, які в своїй більшості є завищеними та не
задовольняють вимоги їх мінімальної необхідності для підтримання
технічного стану АО на необхідному рівні в реальних умовах експлуатації, що призводить до зниження показників надійності АО [3]-[4].
Розроблені методики організації ТО складних технічних систем
не повною мірою враховують специфічні особливості та фактори, що
впливають на надійність АО.
Таким чином, виникає протиріччя між високими вимогами до ТО
АО при його використанні за призначенням, недосконалістю існуючого науково-методичного апарату та обмеженими можливостями щодо
забезпечення цих вимог.
Усе вищевикладене визначило актуальність подальших наукових
досліджень у даній предметній галузі, направлених на удосконалення
ТО АО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних питань
технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки
здійснювали наукові колективи під керівництвом Б. П. Креденцера, зокрема інженерного озброєння, М. О. Шишанова – бронетанкового та автомобільного озброєння. Аналіз наукової літератури з дослідження проблем технічного обслуговування та ремонту ОВТ [5]-[7], наявних публікацій [8]-[10], дозволяє зробити висновок, що для зразків АО окреслене
питання недостатньо досліджується, тобто є актуальним на даний час.
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Метою статті є дослідити вплив окремих факторів на частоту відмов механічного обладнання АО під час експлуатації та визначити параметри процесу втрати його працездатності.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Виклад основного матеріалу дослідження. Артилерійське озброєння – це комплекс засобів артилерійської техніки, що включає артилерійські установки, боєприпаси, прибори і приладдя, які забезпечують стрільбу артилерії [11].
Сучасний зразок АО, зокрема самохідна артилерійська система
(САС),є складною технічною системою. Залежно від призначення і
типу САС її конструкція та зовнішній вигляд різні. Але, незважаючи
на відмінності, всі САС побудовані за одним принципом [12].
Конструкція сучасних САС безперервно ускладнюється, що
пов’язано з вимогами відносно збільшення швидкострільності, дальності та точності стрільби, могутності снаряда, швидкості пересування та маневреності. Характерною особливістю зразків АО, особливо
самохідних, є наявність специфічних як за конструкцією, так і за виконуваними функціями деталей та складальних одиниць виробу: механічних, гідравлічних, пневматичних, електричних та ін., а також їх
комбінацій, що відрізняються як режимами роботи, так і фізичними
принципами, покладеними в основу їх функціонування. При цьому,
незважаючи на підвищення надійності окремих деталей, надійність
складальних одиниць, а, відповідно, і зразка АО в цілому не тільки не
підвищується, але іноді навіть понижується.
Обмежені тактико-технічні вимоги відносно ваги та габаритів
призводять до того, що в САС резервування декількома дублюючими елементами має обмежене застосування. В основному воно застосовується в приводах горизонтального та вертикального наведення,
де електромеханічні приводи дублюються ручними, в електропневматичних гальмах ходів, де в якості резерву механічного приводу, як
правило, використовуються ручні приводи гальма, та в складальних
одиницях виробу, які блокуються.
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Таке резервування можна назвати умовним, оскільки резервні
складальні одиниці виробу не еквівалентні основним за ефективністю дії.
Необхідно відмітити також і високі вимоги до технологічного
процесу збирання та регулювання окремих деталей і складальних
одиниць. У процесі збирання та регулювання можуть бути нанесені
механічні пошкодження деталям. Ці пошкодження можуть
залишитися без наслідків, але можуть за певних умов через деякий
час викликати відмову.
Розглянуті особливості конструкції зразків АО дають підставу
вважати, що будь-яка САС має значну кількість потенціальних причин
відмов та несправностей, які за несприятливих умов зовнішнього та
внутрішнього функціонування призведуть до того, що середній час її
безвідмовної роботи буде дуже малим.
Але вказані особливості конструкції відображаються на
функціонуванні зразків АО значно меншоюмірою, ніж можна було
б очікувати. Це пояснюється тим, що з метою обмеження наслідків
відмов, які призводять до катастрофічних наслідків (відкривання
каналу ствола при пострілі, спрацювання ударного механізму при не
повністю закритому затворі та ін.), у конструкцію введені запобіжні
пристрої (запобіжник від пострілу при не повністю закритому затворі,
блокуючі елементи, запобіжник від подвійного заряджання та ін.).
Незалежно від режиму, в якому знаходиться САС, вона вважається справною та працездатною, якщо в будь-який момент часу забезпечується своєчасна підготовка, відкриття та ведення вогню протягом
необхідного проміжку часу при збереженні необхідної точності, дальності та скорострільності.
Під відмовою САС розуміється подія, що полягає в порушенні
працездатності, яка призводить до виникнення наступних наслідків:
зриву виконання бойового завдання внаслідок несвоєчасного
початку стрільби через виниклі відмовискладальних одиниць САС;
зриву виконання бойового завдання внаслідок відмов складальних
одиниць САС, що виникають у процесі спостереження за ціллю та
стрільбі;
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недопустимого пониження початкової швидкості, темпу і точності
стрільби внаслідок критичних зношень, пружних та остаточних
деформацій деталей САС.
Із викладеного неважко побачити, що САС, як і будь-яка інша
складна механічна система, може бути виведена з працездатного стану двома шляхами.
В одному випадку втрата працездатності може відбутися у вигляді
подій, що призводять до раптового зупинення функціонування САУ
(поломка деталей, обрив дроту, заклинення механізму і т.п.). В іншому
випадку втрата працездатності може бути обумовлена виходом
параметра, що характеризує якість функціонування САС, за допустимі межі. Для основних параметрів, що обумовлюють втрату
працездатності САС або окремих його агрегатів внаслідок виходу
числових значень цих параметрів за допустимі межі, зазвичай
встановлюють два значення: початкове конструктивне X 0 та граничне
X гр (таблиця 1) [13];[14].

Таблиця 1
Значення початкових та граничноможливих параметрів
Параметри елементів
Величина
НайменуПочат- Граничвання
кова
на
X0
Xгр
Подовження
зарядної
камори ствола,
мм
Довжина
пружини у
вільному
стані, мм
288

0–2

70±2

Параметри систем
Величина
НайменуПочатГранична
вання
кова
Xгр
X0

90

Довжина
відкату
ствола, мм

65

Мертвий хід
підйомного
механізму,
оберти
маховика
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Параметри елементів
Величина
НайменуПочат- Граничвання
кова
на
X0
Xгр
Зазор між
поршнем та
циліндром
0,2–0,25
0,35
гальма відкату,
мм
Діаметр валу,
мм
50±0,1
49,7
Кількість
рідини в
гальмі відкату,
л
Струм
спрацювання
реле, а
Ємкість
конденсатора,
мкф
Опір
резистора, ом

Параметри систем
Величина
НайменуПочатГранична
вання
кова
Xгр
X0
Вихід бійка
ударника,
мм
Час підйому
напрямної,
сек
Зусилля на
маховику
поворотного
механізму,
кгс
Вертикальна
шаткість
ствола, тис

2,2–2,4

< 2,2 та
> 2,4

65

75

8

12

0–0-04

0–12

5,6±0,1

5,5

24+3

20–29

50±5

45

Провисання
клина, мм

0–5,2

6,5

20±1

15–23

Опір ізоляції
ланцюга,
Мом

10

5

До основних видів відмов САС прийнято відносити:
порушення геометричної цілісності деталей САС, викликане механічними, тепловими та іншими впливами;
порушення конструктивної форми деталей внаслідок деформації,
зносу та корозії;
порушення умов функціонування механізмів САС внаслідок змін
величини зазорів та сил тертя між рухомими деталями, викликаних
№ 2(80)
2019

289

технічні НАУКИ

зношуванням, механічними і тепловими деформаціями, а також надлишковим або недостатнімзмащуванням.
Несправність є більш широким поняттям, ніж відмова. Дійсно,
якщо САС справна, то вона обов’язково працездатна. У той же час,
працездатна САУ може бути і несправною. Часто несправність визначають як стан виробу, при якому він не відповідає хоча б одному з вимог технічної документації.
У артилерійській практиці до основних причин відмов відносять:
конструктивні недоопрацювання;
виробничо-технологічні дефекти;
порушення правил експлуатації;
зношування та старіння матеріалів [13]; [14].
Конструктивні недоопрацювання, як правило, обумовлені
недостатньо точним врахуванням навантажень, що діють на САС та її
складальні одиниці, розкидом механічних характеристик матеріалів,
режимів навантаження та умов експлуатації, а також неточністю розрахункових залежностей, що використовуються при проектуванні.
У процесі експлуатації можуть зустрічатися і так звані
«пікові» навантаження, передбачити які в процесі проектування
неможливо. Характерним прикладом відмови, обумовленої «піковим»
навантаженням, є роздуття ствола при місцевому перевищенні тиску
порохових газів у каналі ствола.
Для кожної САС встановлюються обмеження на умови та режими
її експлуатації. Порушення цих обмежень призводять зазвичай до
передчасних відмов.
У процесі експлуатації в металах, сплавах, пластмасах та інших
матеріалах можуть накопичуватися незворотні зміни, які знижують
міцність, погіршують координацію і взаємодію деталей та є причиною
відмов. Зношування деталей відбувається, в основному, під час роботи
виробу, а старіння – у всіх режимах експлуатації. Характер змін параметрів під час раптових та поступових відмов наданий на рисунку 1.
[13]; [14].
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X(t)
Xгр
4

2

X0
t
XНОМ
0
3

1

-X0

1, 2 – раптові відмови;
3, 4 – поступові
відмови;
X0 та Xгр – початкове та
граничне значення
параметру.

-Xгр
t1

t2

t3

t4

Рис. 1. Характер змінення параметрів під час раптових та поступових відмов

t
Рис. 1. Характер змінення параметрів
Ступінь
впливу окремих
факторів, яківідмов
мають місце під час експлуатації, на
під
час раптових
та поступових

частоту відмов механічного обладнання артилерійського озброєння в процесі
Ступінь впливу
окремих факторів, які мають місце під
його
експлуатації
добре видно
з Таблиці
2, складеної на основі
[15]-[16].
час експлуатації, на частоту
відмов
механічного
обладнання
артилерійського озброєння в процесі його експлуатації добре видно з
Таблиця 2
таблиці 2, складеної на основі [15]; [16].
Ступінь впливу окремих факторів на частоту відмовТаблиця
механічного
2
обладнанняартилерійського озброєння під час його експлуатації
Частота
Ступінь впливу окремих
факторів
на відмов,
частоту відмов
механічногоЧастота
Причина відмов
Причина відмов
%
відмов, %
обладнання артилерійського
озброєння
під
час
його
експлуатації
1. Зношування
34,23
2. Втома
Частота
Корозія
Причина відмов3.
4. Ерозія
відмов, %
5. Деформація
1. Зношування 6. Зломи 34,23

2,23
10,52
Причина
0,27
8.31
Тертя
16,86

7. Тертя
8. Окислення
Частота
відмов
9. Зколи
відмов,
%
10. Порушенняізоляції
11. Інші причини
3,19

3,19
0,49
0,04
7,90
15,96

7.
2. Втома
2,23
8. Окислення
0,49
Згідно з цією таблицею основною причиною відмов для механічних систем
3. Корозія
10,52
9. Зколи
0,04
є зношування.
4. Ерозія
0,27
10. Порушення ізоляції
7,90
5. Деформація
8.31 зауважити,
11. Інші
причинивиникнення відмов
15,96
Необхідно
що причина
не завжди може
6. Зломи
16,86
бути виявлена з достатньою визначеністю, оскільки одна і та ж за зовнішнім

Згідно з цією
таблицею
відмов дляТак,
механічних
проявом
відмоваосновною
може бутипричиною
різна за виникненням.
поломки багатьох
систем є зношування.
силових елементів напівавтоматики САС можуть виявитися наслідком як
Необхідноконструктивного
зауважити, щонедороблення
причина виникнення
завжди
(недостатньоговідмов
запасу не
міцності
внаслідок
може бути виявлена
з
достатньою
визначеністю,
оскільки
одна
і та
неврахування деяких окремих факторів), так і технологічного (порушення
ж за зовнішнім проявом відмова може бути різна за виникненням.
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Так, поломки багатьох силових елементів напівавтоматики САС
можуть виявитися наслідком як конструктивного недороблення
(недостатнього запасу міцності внаслідок неврахування деяких
окремих факторів), так і технологічного (порушення встановленого
технологічного процесу термообробки) або експлуатаційного (невірне
розбирання та збирання під час експлуатації).
Усі розглянуті види відмов виробів АО проявляються під час
експлуатації як випадкові процеси. Перераховані причини відмов,
а також те, що сама природа процесів старіння, як правило, доволі
складна, дозволяє описати ці явища лише з певним ступенем
наближення.
У загальному випадку ступінь пошкодження U може бути
записано як:
t

U = U 0 + U (t ) = U 0 + ∫ γ (t )dt

(1)

0

де U 0 - випадкова величина, що оцінює початкові якості матеріалу; U (t ) - випадковий процес старіння (ступінь пошкодження); g (t ) - швидкість протікання процесу.
Закон змінення визначального параметру X (t ) може як відповіда-

ти, так і суттєво відрізнятися від визначаючої тимчасової залежності
для ступеня пошкодження U (t ) , оскільки між ними є функціональна
залежність X = f (U ) , яка відображає структуру, призначення та прин-

цип дії цього елемента або пристрою. Слід враховувати, що процес пошкодження U пов’язаний з фізикою явищ, що відбуваються в матеріалі виробу, у той час як змінення параметра X відображає мікропроцеси, що відбуваються в самому виробі.
У загальному випадку тимчасова залежність визначального параметру обчислюється як X = f (U ) = f U (t ) , де зазвичай функція U (t ) є
випадковою, а функція f описує детерміновану залежність. Оскільки
параметр X залежить від пошкоджень різних елементів пристрою
U1 ;U 2 ;...;U k , які можуть мати різні закони змін в часі, то
X = f (U1 ;U 2 ;...;U k ) .
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Для виробів АО, що складаються з n функціональних підсистем,
змінення визначальних параметрів протікає під впливом різних пошкоджень, і тому

X1 = f1 U11 (t );...;Uk1 (t ) ;


......................................... 



X n = f1 U1n (t );...;Ukn (t ) 




(2)

Закон змінення параметрів в часі X (t ) формується під впливом
протікання випадкового процесу пошкоджень складальних одиниць
виробу і, як правило, невипадкової перехідної функції X = f (U ) .
Відмова складальної одиниці виникає під час досягнення
параметром X свого гранично допустимого значення Xгр , що відбудеться через деякий випадковий проміжок часу функціонування пристрою.
Для більшості функціональних підсистем виробів АО найбільш
розповсюдженим законом змінення параметра X є лінійний [12], при
якому
X = a+γt ,

(3)

де a - початковий параметр підсистеми (складальної одиниці виробу).

Проведені дослідження показують, що a та g розподілені за
нормальним законом з параметрами a0 , d 0 та g ср , δ γ .
Тоді швидкість змінення параметра X безпосередньо залежить
від швидкості протікання процесу g і ймовірність безвідмовної
роботи складальної одиниці виробу визначиться з виразу:


 X гр − 00 − γ ср (t ) t 
,
P (t ) = 0, 5 + Φ 


δ 2a + δ 2γ (t ) t 2 


де F - нормована функція Лапласа.
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Виходячи з викладеного, процес втрати працездатності зразком
АО може бути описаний наступною моделлю. На деякому пристрої
зразка АО в довільні моменти часу виникають несправності, які
створюють Пуасонівський потік з параметром λ н (t ) . У кожний з таких моментів може виникнути випадкова кількість несправностей. За
наявності несправностей зразок продовжує зберігати працездатність.
зберігати несправність
працездатність. зАле
будь-яка
несправність
з плином часу
може
Але будь-яка
плином
часу
може розвинутись
у відмову,
що призведе
до втрати
всього
зразка. всього зразка.
розвинутись
у відмову,працездатності
що призведе до втрати
працездатності
Оскільки
процес
відмови
складається
двох стадія
стадій
Оскільки
процес розвитку
розвитку відмови
складається
з двох стадійз (перша
(перша– стадія
–
від
моменту
початку
роботи
складальної
одиниці
від моменту початку роботи складальної одиниці виробу до моменту
виробувиникнення
до моменту
виникнення несправності, друга – від моменту
несправності, друга – від моменту виникнення несправності до
виникнення несправності до моменту відмови), то функція параметра
моменту відмови), то функція параметра потоку відмов є величиною, що
потоку відмов є величиною, що збільшується.
збільшується.
Справедливість цього ствердження підтверджується багаторічним
цього ствердження підтверджується багаторічним
досвідом Справедливість
експлуатації зразків
АО різних поколінь (рисунок 2). На
досвідом
експлуатації
зразків
АО
різних поколінь
(Рисунок 2). Нахарактером
Рисунку 2
рисунку 2 (варіант) вірогідність відмови
P (t ) визначається
(варіант) вірогідність відмови P(t ) визначається характером зміни параметра Х.
зміни параметра Х. У початковий момент (t=0) для вибірки виробу
початковий момент (t=0) для вибірки виробу об’єму N має місце розсіювання
об’ємуУ N
має місце розсіювання вихідного параметра sa відносно
вихідного параметра σ відносно середнього значення X 0 .

середнього значення X 0a .
X

Р(t)

Xгр

σγ
σa

γcер

a0

X0

0

Рис.2.Параметрична модель

t

Рис.2. Параметрична модель
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Як витікає з виразу (3), управління технічним станом зразків АО
може відбуватися шляхом впливу на параметри g ср та δ γ . В умовах
експлуатації АО це управління здійснюється шляхом проведення
комплексу операцій з підтримання працездатності або справності і
відновлення ресурсу. Сучасні, якісні і цілеспрямовані заходи з підтримання справності та працездатності можуть суттєво знизити швидкість протікання процесу g і, відповідно, забезпечити необхідний рівень працездатності АО.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасні зразки АО являють собою складні технічні системи, що
відновлюються, основними особливостями конструкції яких є:
наявність специфічних як за конструкцією, так і за функціями
деталей і складальних одиниць виробу, що відрізняються фізичними
принципами, покладеними в основу їх функціонування;
переважання механічних деталей і складальних одиниць виробу;
специфічність поняття відмови.
Для кожної складальної одиниці і виробу АО в цілому може бути
встановлений параметр, що обумовлює втрату працездатності, причому найбільш розповсюдженим законом змінення цих параметрів
є лінійний, оскільки більша частина деталей і складальних одиниць
виробу АО схильна до зношувальних відмов, а його експлуатація протікає в умовах чіткого обмеження розходу ресурсу.
Основним напрямом подальших досліджень вбачається удосконалення параметрів діючої системи ТОАО, яка поряд з позитивними сторонами має суттєві недоліки: періодичність і обсяг заходів, що
призначаються при ТО, не враховують зміни технічного стану виробів
АО у процесі експлуатації. Методи визначення показників обсягу та
періодичності обслуговування також не враховують змін технічного
стану виробів АО у процесі експлуатації та впливу, який здійснює обслуговування на стан виробу.
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Litsman A., Nesterov D. Definitions Degree of Influence of Individual Factors on Mechanical Equipment Failure Rate During Artillery Operation
The experience of conducting modern combat operations, counter-terrorism
operation and operation of the United Forces in the Donetsk and Luhansk regions
shows that the use of properly functioning weapons and military equipment, in
particular artillery, is an element of quality performance of military missions of the
Armed Forces of Ukraine.
The complexity of the conditions for the use of artillery samples inevitably
leads to the need to improve the system of maintenance of troops and one of its
main components - the system of servicing.
The article presents the results of research on the technical support of artillery
weapons during its operation, in particular:
analysis of design features of artillery samples was carried out;
the main types of failures of self-propelled artillery systems and the nature of
changes in parameters of individual parts and assembly units of the sample during
sudden and gradual failures are considered;
the degree of influence of individual factors that occur during operation on the
failure rate of mechanical equipment of artillery is determined.
A model for determining the parameters of the disability of a model of artillery weapons is proposed. It is established that for each assembly unit and sample of
artillery in general a parameter can be set that causes disability. Moreover, the most
widespread law of changing these parameters is linear, since most of the parts and
assemblies of an artillery sample are prone to wear-out failures, and its operation
takes place in conditions of clear limitation of resource consumption.
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ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
КІБЕРПРОСТОРУ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В статті проведено дослідження існуючого стану кіберпростору в Україні та проаналізовано кіберзагрози які можуть мати реалізацію в критичній
інфраструктурі Державної прикордонної служби України.
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Аналіз функціонування критичної інформаційної інфраструктури Державної прикордонної служби України виявив необхідність в удосконаленні
функціонування системи управління технологічними процесами та системи
електронних комунікацій за рахунок запровадження індикаторів кіберзагроз.
Постає необхідність у захисті критичної інфраструктури направлений
на своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію загроз безпеці об’єктів
критичної інфраструктури, а також мінімізацію та ліквідацію наслідків у разі
їх реалізації.
Ключові слова: кібератака; кібербезпека; кіберзагроза; кіберпростір;
критична інфраструктура.

1. Вступ

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток інформаційних технологій поступово трансформує світ. Сучасний світ неможливо уявити без широкого застосування інформаційних технологій, основою яких є використання програмно-апаратних комплексів
об’єднаних засобами комунікацій в високошвидкісні Інтранет-мережі. Поступово створюється і розширяє свої властивості кіберпростір
– середовище, яке надає можливості для здійснення комунікацій та/
або реалізації суспільних відносин, утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та забезпечення
електронних комунікацій з використанням мережі Інтернет (Інтранет) та/або інших глобальних мереж передачі даних [1].
Відкритий та доступний кіберпростір має на меті розширення
свободи і можливостей людей, збагачує суспільство, глобалізує інтерактивні бази ідей, досліджень та інновацій, стимулює до розширення
можливостей держави, суспільства та людини.
Водночас переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. Поряд із інцидентами природного (ненавмисного) походження зростає кількість та потужність кібератак,
вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб.
Поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, використання, знищення, поширення, персональних даних, незаконних
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фінансових операцій, крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет і як
наслідок в корпоративних мережах Інтранет.
Агресія Російської Федерації, яка триває, інші докорінні зміни у
зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України вимагають невідкладного створення національної системи кібербезпеки
як складової системи забезпечення національної безпеки України [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Дослідженням питань загроз національним інтересам держави у військовій
(прикордонній) сфері присвячено низку досліджень, зокрема роботи
таких авторів, як І. С. Катеринчук, В. А. Кириленко, Д. А. Купрієнко,
А. В. Махнюк, В. О. Назаренко, В. М. Серватюк та ін.
В свою чергу авторами було вивчено стан кіберпростору та проаналізовано кіберзагрози які можуть мати реалізацію в критичній
інфраструктурі Державної прикордонної служби України.
Мета статті – дослідження кіберзагроз у кіберпросторі Державної
прикордонної служби України щодо захисту критичної інфраструктури.
2. Результати дослідження

В останні кілька років суттєво збільшилася кількість кібератак на
світові та українські державні та недержавні установи. Дослідивши
існуючий стан критичної інформаційної інфраструктури Державної
прикордонної служби України гостро постає питання щодо удосконалення функціонування системи управління технологічними процесами та системи електронних комунікацій за рахунок запровадження
індикаторів кіберзагроз. Індикатори кіберзагроз – показники (технічні дані), що використовуються для виявлення та реагування на кіберзагрози [1].
В Україні завдання кібербезпеки направлено на захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий
розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного
середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних
і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі [2; 4].
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Для забезпечення необхідного рівня кібербезпеки України у відповідності до [4] формується потреба у застосуванні сукупності правових, організаційних, інформаційних заходів, які базуються на принципах:
верховенства права і поваги до прав та свобод людини і громадянина;
забезпечення національних інтересів України;
відкритості, доступності, стабільності та захищеності кіберпростору;
державно-приватного партнерства, широкої співпраці з громадянським суспільством у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
пропорційності та адекватності заходів кіберзахисту реальним та
потенційним ризикам;
пріоритетності запобіжних заходів;
невідворотності покарання за вчинення кіберзлочинів;
пріоритетного розвитку та підтримки вітчизняного наукового,
науково-технічного та виробничого потенціалу;
міжнародного співробітництва з метою зміцнення взаємної довіри у сфері кібербезпеки та вироблення спільних підходів у протидії кіберзагрозам, консолідації зусиль у розслідуванні та запобіганні
кіберзлочинам, недопущення використання кіберпростору в протиправних та воєнних цілях;
забезпечення демократичного цивільного контролю над утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та
правоохоронними органами держави, що діють у сфері кібербезпеки.
Військова агресія з боку Російської федерації тільки загострює
проблему забезпечення захисту та адекватної відповіді на загрози та
виклики саме в кібернетичному просторі.
Ситуація, яка склалась потребує рішучих кроків та розробки системних рішень які б забезпечили адекватний багаторівневий захист
інформації, як комплекс організаційно-правових і технічних заходів.
Крім того, при реалізації механізмів захисту повинні використовуватися передові, науково-обґрунтовані технології захисту [1; 2; 3; 4], що
забезпечують необхідний рівень кібербезпеки, прийнятність для по№ 2(80)
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садових осіб і можливість нарощування та модифікації політики кібербезпеки (рисунок 1).
Реалізація загрози кібербезпеки можлива через дію наступних
факторів

Інфраструктура
на
рівні
державних
інформаційних
систем не відповідає світовому
розвитку

Недостатнє
фінансування
програмно-апаратної складової
інфраструктури
забезпечення
кібербезпеки

Стан захищеності кіберпростору
обмежено відповідає існуючим
кіберзагрозам

Недостатній рівень координації,
взаємодії
між
суб'єктами
забезпечення кібербезпеки

Невідповідність
законодавчих
норм
стрімким
змінам
в
способах
і
методах
дій
кіберзлочинців

Недостатня
ефективність
протистояння суб’єктів сектору
безпеки і оборони України у
протидії кіберзагрозам

Відсутність комплексу заходів
направлений на кіберзахист
критичної інфраструктури

Недостатній рівень підготовки
(халатність)
користувачів
кіберпростору

Рис.
1. Фактори
реалізації
кіберзагрози
Рис. 1.
Фактори
реалізації
кіберзагрози

Масштабна кібератака, яка відбувалась у декілька етапів і призвела доМасштабна
блокування
діяльність
таких підприємств,
як аеропорт
кібератака,
яка відбувалась
у декілька етапів
і призвела«Бодо
риспіль»,
Чорнобильська
АЕС,
Укртелеком,
Укрпошта,
Ощадбанк,
блокування діяльність таких підприємств, як аеропорт «Бориспіль»,
Укрзалізниця та низки інших великих підприємств. Останній етап, з
Чорнобильська АЕС, Укртелеком, Укрпошта, Ощадбанк, Укрзалізниця та низки
використанням різновиду вірусу Petya, відбувся 27 червня 2017 року
великих підприємств. Останній етап, з використанням різновиду вірусу
та інших
спричинив
порушення роботи українських державних підприPetya,установ,
відбувся банків,
27 червня
2017тощо.
року Масштабна
та спричинивдеструктивна
порушення роботи
ємств,
медіа
атака
українських
державних
підприємств,
установ,
банків,
медіа
тощо.
Масштабна
різновидом вірусу Petya (також відомого як NotPetya, Eternal Petya,
Petna,
ExPetr тощо)
можливою
завдяки
компрометації
системи
деструктивна
атака стала
різновидом
вірусу Petya
(також
відомого як NotPetya,
Eternal Petya, Petna, ExPetr тощо) стала можливою завдяки компрометації
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оновлення програми M.E.Doc та встановлення прихованого бекдору.
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зловмисники
закрили собі заТаким
масштабною
деструктивною
зловмисники
наявний
в них
завдяки вбекдору
доступ добекдору
комп'ютерів
та комп'ютерних
мереж у та
крили
собі
наявний
них завдяки
доступ
до комп’ютерів
комп’ютерних
у близько
80 % українських
підприємств
(в тому
близько 80 %мереж
українських
підприємств
(в тому числі
представництв
числі
представництв
закордонних
компаній).
Є
підстави
вважати,
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кіберзлочинці
пішли на такий крок оскільки або здобули надійніший
крок оскільки або здобули надійніший доступ до критично важливих об’єктів
доступ до критично важливих об’єктів інфраструктури, або ж вважаінфраструктури, або ж вважають, що зможуть доволі просто відновити його.
ють, що зможуть доволі просто відновити його.
Загальнасхема
схема ієрархічної
структури
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на рисунку 2. на
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рисунку 2. Простежити таку структуру в зворотному напрямку
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сайту,
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Рис. Рис.
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Максимум того, що можна зробити це визначити адреси агентів,
Максимум
того, що
можна зробити
це визначити
адреси
що
що атакують
сервер.
Спеціальні
заходи
в кращому
разіагентів,
приведуть
до атакують
«комп’ютеру-демону».
Але вв кращому
даній ситуації
комп’ютери-агенти
сервер. Спеціальні заходи
разі приведуть
до «комп'ютеру- і
«комп’ютери-демони»
самі
є
постраждалими
(скомпрометованими).
демону». Але в даній ситуації комп'ютери-агенти і «комп'ютери-демони» самі є
Потребує удосконалення організації та управління оперативнопостраждалими (скомпрометованими).
службовою діяльністю підрозділів Держприкордонслужби яке спряПотребує удосконалення організації та управління оперативномовано на мінімізацію впливу загроз прикордонній безпеці як складослужбовою
діяльністю
підрозділів
Держприкордонслужби
спрямованоефекна
вій національної
безпеки
України
[5]. Існує потребаякев розробці
мінімізацію
впливу загрозінструментарію,
прикордонній безпеці
тивного
управлінського
якийякбискладовій
повноюнаціональної
мірою забезбезпекивстановлення
України [5]. Існує
потреба
в розробці
ефективного управлінського
печував
зв’язків
між
найхарактернішими
для суміжної
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сторони (противника) можливостями по застосуванню сил та засобів
(реалізації загрози) об’єктивне їх оцінювання та формування і вибір
політики кібербезпеки.
Функціонування системи кібербезпеки Державної прикордонної
служби необхідно забезпечувати шляхом [1}; {5]:
вироблення і оперативної адаптації політики кібербезпеки, спрямованої на розвиток кіберпростору, досягнення сумісності зі світовими стандартами;
створення нормативно-правової сфері кібербезпеки, гармонізації
нормативних документів у сфері електронних комунікацій, захисту
інформації, інформаційної безпеки та кібербезпеки відповідно до державних стандартів;
встановлення обов’язкових вимог інформаційної безпеки об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури, у тому числі під час їх створення, введення в експлуатацію, експлуатації та модернізації з урахуванням вимог керівних і нормативних документів;
залучення експертного потенціалу Національної академії Державної прикордонної служби України до підготовки проектів концептуальних документів у сфері кібербезпеки;
проведення навчань щодо дій у разі надзвичайних ситуацій та інцидентів у кіберпросторі;
функціонування системи аудиту інформаційної безпеки, запровадження кращих світових практик і міжнародних стандартів з питань
кібербезпеки та кіберзахисту;
розвитку мережі команд реагування на комп’ютерні надзвичайні
події;
розвитку та вдосконалення системи технічного і криптографічного захисту інформації;
подальше удосконалення відомчої Інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт» з врахуванням викликів та загроз в
кіберпросторі;
обміну інформацією про інциденти кібербезпеки між суб’єктами
забезпечення кібербезпеки у порядку, визначеному законодавством;
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впровадження єдиної (універсальної) системи індикаторів кіберзагроз з урахуванням міжнародних стандартів з питань кібербезпеки
та кіберзахисту;
підвищення кваліфікації та проведення обов’язкової періодичної
атестації (переатестації) персоналу, відповідального за забезпечення
кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури, з урахуванням міжнародних стандартів;
встановлення вимог (правил, настанов) щодо безпечного використання мережі Інтернет та надання електронних послуг з автоматизованих робочих місць «Користувач»;
державно-приватної взаємодії у запобіганні кіберзагрозам
об’єктам критичної інфраструктури, реагуванні на кібератаки та кіберінциденти, усуненні їх наслідків, зокрема в умовах кризових ситуацій,
надзвичайного і воєнного стану, в особливий період;
періодичного проведення огляду національної системи кібербезпеки, розроблення індикаторів стану кібербезпеки;
стратегічного планування та програмно-цільового забезпечення
у сфері розвитку електронних комунікацій, інформаційних технологій, захисту інформації та кіберзахисту;
розвитку міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки,
підтримки міжнародних ініціатив у сфері кібербезпеки;
розвитку системи контррозвідувального забезпечення кібербезпеки, призначеної для запобігання, своєчасного виявлення та протидії
зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України з використанням кіберпростору; усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення;
проведення розвідувальних заходів із виявлення та протидії загрозам національній безпеці України у кіберпросторі, виявлення інших подій і обставин, що стосуються сфери кібербезпеки.
В свою чергу особовий склад органів та підрозділів Держприкордонслужби зобов’язаний сприяти в забезпечені кібербезпеки, повідомляти відомі їм дані щодо загроз з використанням кіберпростору або
будь-яких інших кіберзагрозам, кібератак та/або обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню та№ 2(80)
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ких загроз, протидії кіберзлочинам, кібератакам та мінімізації їх наслідків.
Висновки. З метою забезпечення відповідного рівня кіберзахисту
критичної інфраструктури Держприкордонслужби як суб’єкта кібербезпеки необхідно сформулювати критерії ефективності управління
кібербезпекою, які б забезпечували: процес управління викликами та
загрозами, за якого гарантується виконання національних інтересів
з прикордонних питань та ефективне функціонування самої системи
управління політикою кібербезпеки.
Список використаної літератури
1. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», №2163-VIII від 05.10.2017 року.
2. Кабінет Міністрів України постанова від 19 червня 2019 р. № 518 «Про
затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури».
3. Проект Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист».
4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України».
5. Розпорядження Кабінету міністрів України від 23 листопада 2015 р. №
1189-р «Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби».

References
1. Zakon Ukrayiny «Pro osnovni zasady zabezpechennya kiberbezpeky Ukrayiny»
[Law of Ukraine “On the Fundamental Principles of Cyber Security in Ukraine”].
2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2163-19?lang=ru [in Ukrainian]
2. Kabinet ministriv Ukrayiny vyrishyv provesty 19 chervnya 2019 r. № 518 «Pro
rozshyrennya zahal'nykh vymoh do kiberzakhystu diyal'nosti krytychnoyi infrastruktury» [The Cabinet of Ministers of Ukraine decree dated June 19, 2019 No. 518 “On
approval of the General requirements for cyber protection of critical infrastructure
facilities” ]. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/518-2019-%D0%BF
[in Ukrainian]
3. Proekt Zakonu Ukrayiny «Pro krytychnu infrastrukturu ta yiyi zakhyst»
[Draft Law of Ukraine “On Critical Infrastructure and its Protection”]. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65996 [in Ukrainian]
308

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: військові та технічні науки

технічнi НАУКИ

4. Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 27 sichnya 2016 roku «Pro Stratehiyu kiberbezpeky Ukrayiny» [On the decision of the
National Security and Defense Council of Ukraine dated January 27, 2016 “On the
Cyber Security Strategy of Ukraine”]. 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
main/n0003525-16 [in Ukrainian]
5. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministerstva Ukrayiny «Pro vtilennya stratehiyi rozvytku derzhavnykh sluzhbovykh sluzhb» [The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2015 No. 1189-r “On approval of the Development
Strategy of the State Border Service”]. 2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
main/1189-2015-%D1%80 [in Ukrainian]
Yevgeniy Prokopenko, Dmitry Mul, Vitaliy Ravluk. Threats to the safe
functioning of the cyberspace of the State Border Service
The article examines the current state of cyberspace in Ukraine and analyzes
cyber threats that may have implementation in the critical infrastructure of the
State Border Service of Ukraine.
The analysis of the functioning of the critical information infrastructure of
the State Border Service of Ukraine revealed the need to improve the functioning
of the process control system and electronic communications system through the
introduction of cyber threat indicators.
There is a need for critical infrastructure protection aimed at timely
identification, prevention and neutralization of security threats to critical
infrastructure facilities, as well as minimization and elimination of consequences
in case of their implementation..
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ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО УРАХУВАННЯ
МОЖЛИВИХ ДІЙ ПОРУШНИКА КОРДОНУ ПРИ ОЦІНЦІ
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
У роботі проведений критичний аналіз існуючих підходів до оцінки
ефективності системного використання технічних засобів спостереження.
При такій оцінці з використанням геоінформаційних технологій враховуються можливості технічних засобів спостереження і умови їх використання, зокрема, рельєф місцевості, погодні умови, рослинність. Показано, що
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існуючі методики узагальнення ймовірнісної оцінки можливості виявлення
порушника кордону в межах необхідної смуги спостереження забезпечують
лише усереднений опис і не враховують топологічних особливостей ймовірнісного розподілу. У зв’язку з цим таке узагальнення не завжди є коректним.
Можливі варіанти застосування технічних засобів спостереження, коли неприкриті ефективним спостереженням ділянки мають малу площу але є протяжними і утворюють «коридор» для прихованого перетину кордону. При
усередненому описі такому варіанту може відповідати прийнятне значення
узагальненого показника. Однак, виходячи з можливості неконтрольованого
перетину державного кордону, значення такого показника в цьому випадку
має бути незадовільним. Урахування топологічних особливостей розподілу ймовірності виявлення цілі дозволяє спрогнозувати найкращій маршрут
руху порушника кордону. Для такого прогнозування можливо використати
науково-методичний апарат визначення оптимальних маршрутів. Загальну
оцінку ефективності системного використання технічних засобів спостереження запропоновано проводити з врахуванням прогнозованого маршруту
руху порушника. Така оцінка дозволить врахувати та виявити слабкі сторони
побудови системи технічних засобів спостереження та, в подальшому, провести її модернізацію. Визначені найкращі маршрути руху для порушників
кордону доцільно враховувати при плануванні охорони кордону. Перспективним є розгляд задачі структурної оптимізації системи технічних засобів
спостереження з урахуванням при оцінці її ефективності можливих раціональних дій порушника кордону.
Ключові слова: система спостереження; ефективність спостереження;
технічні засоби спостереження; маршрут руху.

1. ВСТУП

Запорукою сталого розвитку нашої суверенної держави є ефективна охорона кордонів. Сучасний досвід охорони кордонів різними
країнами свідчить про надзвичайну важливість відповідного інженерно-технічного їх облаштування. Використання різноманітних сучасних технічних засобів охорони кордону в умовах значної економії
людських ресурсів може суттєво підвищити ефективність виявлення
порушень законодавства у прикордонній сфері. Однак, на цю ефективність суттєво впливає низка факторів. Найбільш значний вплив
має побудова системи спостереження: які технічні засоби охорони
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кордону використані та як вони розташовані. На сьогодні, в основному, використання технічних засобів охорони кордону здійснюється
виходячи з досвіду відповідних фахівців. Однак, суб’єктивний вплив,
неможливість врахування людиною значного числа факторів (впливу рельєфу місцевості, рослинного покрову та ін.) може приводити
до неефективного використання технічних засобів охорони кордону,
зокрема, засобів спостереження. Тому надзвичайно важливою є оптимізація системного використання технічних засобів спостереження.
Для проведення такої оптимізації необхідно мати можливість оцінки
ефективності функціонування системи спостереження.
Постановка проблеми. Існуючий науково-методичний апарат
дозволяє проводити ймовірнісну оцінку ефективності виявлення порушників кордону в залежності від їх положення в межах смуги спостереження. Однак для остаточної оцінки ефективності функціонування системи спостереження потрібен комплексний показник, який
відображає узагальнення множини значень ймовірностей виявлення
порушника в межах смуги спостереження. Існуючі методики формування такого показника проводять загальностатистичне узагальнення ймовірностей виявлення порушників. Цей підхід відповідає рівноймовірності всіх можливих варіантів руху порушника кордону. Однак,
така ситуація можлива лише за умови випадкового вибору порушником кордону довільного маршруту. Наявність доступу у сучасних порушників кордону до інформації як про місця розташування окремих
засобів спостереження (наприклад веж СОЕС), так і науково-методичного апарату розрахунку ефективності їх застосування, робить
важливим прогнозування раціональної тактики дій цих порушників
при адекватному плануванні службової діяльності.
Отже перспектива розвитку інженерно-технічної складової охорони кордону в умовах вдосконалення протиправної діяльності порушників кордону робить актуальним питання прогнозування раціональної тактики їх дій (вибір найкращих маршрутів для незаконного
перетину кордону) та врахування її при комплексній оцінці ефективності системи спостереження.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінці ефективності
функціонування систем спостереження, зокрема, з метою охорони
кордонів, приділялась увага у багатьох наукових працях. Так в [1] визначені базові підходи до ймовірнісної оцінки ефективності виявлення порушників кордону з використанням різних технічних засобів
спостереження розміщених на одній вежі. У дослідженні [2] розглянута більш складна задача оцінки ефективності функціонування системи веж системи оптико-електронного спостереження. В роботі [3]
сформований показник ефективності використовується для оптимізації розстановки окремих елементів систем спостереження. Однак,
при цьому для узагальнення значень ймовірностей виявлення використовується їх усереднення по всій смузі спостереження. Такий підхід передбачає однакову ймовірність перебування порушників на різних ділянках смуги спостереження що не завжди відповідає дійсності.
У дослідженні [4] розглядається вдосконалений комплексний
показник оцінки ефективності системи спостереження в якому для
кращого відображення множини значень ймовірностей виявлення
додатково до середнього вводяться максимальне та мінімальне значення. Для опису ефективності спостереження пропонується використовувати сукупність цих статистичних характеристик, яка краще
характеризує можливості виявлення порушників. Однак навіть таке
розширене представлення показника не враховує топологічні особливості розподілу ймовірності виявлення в межах смуги спостереження
і, відповідно, не дозволяє оцінити можливості порушника щодо непомітного незаконного перетину державного кордону.
Прогнозування можливої тактики дій порушника кордону розглядалось у [5]–[6]. В цьому дослідженні розглядалась задача побудови маршруту порушника кордону (контрабандистів) в обхід областей
його виявлення засобами спостереження прикордонників. Однак при
цьому використовувалась спрощена модель функціонування засобів
спостереження.
Мета статті – визначення підходів до оцінки ефективності системи
спостереження з урахуванням раціональних дій порушника кордону.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Виявлення цілей технічними засобами спостереження в межах
необхідної смуги перекриття можливо розглядати як випадковий
процес [1]–[4]. Форма такої смуги може бути довільною, тому для
її опису зручно використовувати растровий спосіб опису геоданих. В такому випадку, смуга перекриття представляється множиною точок, які визначаються координатами Sm={(x0,y0), (x1,y1), … ,
(xnsm-1,y nsm-1)}, де nsm – потужність множини Sm. Звичайно, показник
ефективності системи спостереження повинен враховувати ймовірності виявлення цілі окремими технічними засобами спостереження на множині Sm. Ці ймовірності достатньо точно описуються
з використанням емпіричної методики [1]. Її застосування дозволяє визначити ймовірність виявлення цілі i-тим технічним засобом
спостереження в залежності від її координат в певних фіксованих
умовах. Однак, для реальної ділянки місцевості виникає необхідність додаткового урахування сукупності факторів, що впливають
на результативність виявлення (рельєфу місцевості, рослинного
покрову та ін.). Остаточно з використанням методик описаних в
[1]–[4] можливо обчислити ймовірність виявлення цілі кожним i-тим
технічним засобом pi(x,y) в реальних умовах при знаходженні цілі
в точці з координатами (x,y).
На основі значень pi ( x j , yj ) , ∀ ( x j , yj ) ∈ Sm можливо обчислити загальну ймовірність виявлення порушника всією сукупністю технічних засобів спостереження, що входять до системи спостереження. Ця ймовірність буде знаходитись з виразу [4]:
p( x j , yj ) = 1− ∏ (1− pi ( x j , yj )) .
i

(1)

Множина значень ймовірності спостереження p( x j , yj ) обчисленої за (1), розподілена по смузі перекриття і відображає можливості щодо виявлення порушника кордону системою технічних засобів. З урахуванням цього, можливе її картографічне відображення. На рис. 1 представлені фрагменти таких картографічних пред314
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Для фрагментів смуги перекриття наведених на рис. 1, області з
Длязначеннями
фрагментів смуги
перекриттявиявлення
наведених на
1, області з
низькими
ймовірності
p( xрис.
j , y j ) представлені
низькими значеннями ймовірності виявлення p( x , y ) представлені білим

j
j
білим кольором. Найбільш проблемні ділянки
окреслені пунктирною
кольором.
Найбільш
проблемні
ділянки
окреслені
пунктирною
лінією.
лінією. Однак, як видно з рис. 1, не всі ці ділянки
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проблемна ділянка 3 (рис. 1) має велику площу, в межах якої не
Однак,
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неї забезпечується
висока ефективність
функціонузабезпечується
ймовірність виявлення
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вання технічних засобів спостереження, що унеможливлює неконтрОднак, навколо неї забезпечується висока ефективність функціонування
ольований перетин державного кордону. Проблемні ділянки 4 та 6
технічних
засобів спостереження,
що унеможливлює
(рис.
1) характеризуються
меншими,
у порівнянні знеконтрольований
ділянкою 3 площами, однак їх топологічні особливості приводять до появи «коридору»
в смузі перекриття в межах більшої частини якого не забезпечується
ефективне виявлення порушників кордону.
Такі результати оптимізації розміщення технічних засобів спостереження обумовлені тим, що кінцевий показник ефективності системи спостереження [2], [4] формується на основі множини значень
p( x j , yj ) шляхом їх статистичного узагальнення. Тому при такій опти-

мізації досягається мінімізація загальної сумарної площі проблемних
ділянок і не беруться до уваги їх топологічні особливості.
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Аналіз причин виникнення проблемних ділянок (рис. 1) показав, що в основному вони обумовлені негативним впливом рельєфу
місцевості. При зміні місць розташування окремих технічних засобів спостереження можливо досягнути оптимізації побудови системи
спостереження. Однак, використання існуючого узагальненого показника ефективності спостереження [2], [4] не дозволяє враховувати
топологічні особливості проблемних ділянок. При його використанні
мінімізується лише їх загальна площа. Проте, як було показано вище,
можливі випадки, коли проблемні ділянки з меншою площею є більш
загрозливими, ніж ті що мають більшу площу.
Наявність можливого доступу у потенційних правопорушників
до інформації з відкритих джерел про висоти веж спостереження, їх
розташування та можливості технічних засобів спостереження ще
більше загострює проблему. На основі цієї інформації зловмисники
можуть частково відтворити розподіл p( x j , yj ) (рис. 1) і на його основі
вибрати раціональний для порушення кордону маршрут. В цьому випадку, використання показника ефективності спостереження [2], [4] є
не повністю коректним, оскільки він базується на рівно-ймовірному
знаходженні порушників на всіх ділянках місцевості в межах смуги
перекриття і не враховує пріоритетність окремих з них.
Тому для вдосконалення оцінки ефективності системи спостереження пропонується після отримання множини p( x j , yj ) на її основі
проводити прогнозування раціонального маршруту незаконного перетину кордону порушником і з його урахуванням проводити остаточну оцінку ефективності спостереження. При такому прогнозуванні вбачається доцільним розглянути дві можливі тактики дій порушника: мінімізація загальної довжини частки маршруту покритої ефективним спостереженням; мінімізація часу перебування під ефективним спостереженням.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасні методики оцінювання ефективності виявлення порушників кордону системою технічних засобів спостереження дозволяють
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проводити ймовірнісну оцінку можливості виявлення порушника в
залежності від його положення (координат). Множина значень таких
ймовірностей при растровому описі смуги перекриття в геоінформаційній системі достатньо повно характеризує ефективність системи
спостереження. Існуючі методики узагальнення множини значень
ймовірностей в єдиний комплексний показник ефективності системи
спостереження використовують відношення площ покритих ефективним спостереженням до загальної площі смуги перекриття, в межах
якої необхідно забезпечити ефективне спостереження. У зв’язку з цим,
використання такого комплексного показника в задачах оптимізації
розстановки окремих технічних засобів спостереження забезпечує мінімізацію загальної площі неприкритих ефективним спостереженням
ділянок. Однак, при цьому не враховуються топологічні особливості
таких ділянок (можливе утворення вузьких неконтрольованих коридорів). Використання порушниками кордону таких топологічних особливостей, в окремих випадках, може суттєво знизити ефективність
системи спостереження. У зв’язку з цим актуальним є прогнозування
раціональних маршрутів порушень державного кордону порушниками і їх подальше урахування при загальній оцінці ефективності системи спостереження.
Напрямом подальших розвідок є розробка методики прогнозування раціональних маршрутів незаконного перетину кордону порушниками, визначення підходів та розробка методики оцінки ефективності виявлення порушників з урахуванням їх можливих дій.
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Rachok R., Nakonechnyi A. Formation of approaches to accounting the
possible actions of a border trespasser when evaluating the effectiveness of surveillance systems
The paper provides a critical analysis of existing approaches to evaluating the
effectiveness of the system use of technical monitoring tools. Such an assessment
using geoinformation technologies takes into account the capabilities of technical
means of observation and the conditions of their use, in particular, terrain, weather
conditions, vegetation. It is shown that the existing methods for generalizing the
probabilistic assessment of the possibility of detecting a border trespasser within
the required observation band provide only an average description and do not
take into account the topological features of the probability distribution. In this
regard, this generalization is not always correct. Possible options for using technical means of observation, when areas that are not covered by effective surveillance
have a small area but are long and form a “path” for hidden border crossing. With
an averaged description, this option may correspond to an acceptable value of the
generalized indicator. However, based on the possibility of uncontrolled crossing
of the state border, the value of this indicator in this case should be unsatisfactory.
Taking into account the topological features of the distribution of the probability
of detection of the target allows you to predict the best route for the trespasser.
For such forecasting, you can use the scientific and methodological apparatus for
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determining the optimal routes. The General assessment of the effectiveness of the
system use of technical means of observation is proposed to be carried out taking
into account the predicted route of the offender. This assessment will allow you to
take into account and identify weaknesses in the construction of the system of technical means of observation and, in the future, to modernize it. It is advisable to take
into account the best routes for border violators when planning border protection.
It is promising to consider the problem of structural optimization of the system of
technical means of observation, taking into account the possible rational actions of
the trespasser when evaluating its effectiveness.
Key words: surveillance system; surveillance efficiency; technical means of
surveillance; route.
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МОДЕЛЬ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ОСНАЩЕННЯ
ДЕСАНТНО–ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК
ТЕХНІКОЮ І ОЗБРОЄННЯМ
У статті розкрито сутність та зміст розробленої моделі вибору варіантів
оснащення десантно–штурмових військ технікою і озброєнням.
У статті наведені аспекти наукових досліджень що розкривають побудову моделі вибору варіантів оснащення десантно–штурмових військ технікою
і озброєнням.
Новизна розробленої та запропонованої моделі вибору варіантів оснащення десантно–штурмових військ технікою і озброєнням. полягає в тому,
що на відміну від існуючих, вона враховує особливості постановки задачі
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стохастичної оцінки достовірності прогнозування кожного із чотирьох варіантів оснащення підрозділів десантно–штурмових військ озброєнням і військовою технікою при гіпотезах про реалізацію варіантів, пересічних попарно, за двома окремими ознаками.
Ключові слова: модель, вибір, техніка і озброєння, десантно–штурмові
війська.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Досвід спільних дій
різних суб’єктів сектору безпеки та оборони нашої держави при виконанні оперативно – службових та бойових завдань у складі Сил спеціальних операцій (ССО) у період з 2014 – 2018 роки, виявив досить
суттєву проблематику забезпечення їх взаємодії між собою, а також
підтримання живучості штатної техніки і озброєння підрозділів [1].
Відповідно, для досягнення успіху у спільних операціях для підрозділів десантно–штурмових військ (ДШВ) особливу роль поряд із
раптовістю, інтенсивністю та сміливістю дій відіграє вдалий вибір варіантів оснащення ДШВ технікою і озброєнням [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У наукових
публікаціях провідних українських вчених таких як О. С. Андрощук,
Б. О. Дем’янчук та інших доведено, що технічною основою для забезпечення горизонтальних і вертикальних каналів обміну інформацією
в реальному масштабі часу між будь–якими об’єктами управління в
бойовому просторі є сукупність інформаційних мереж, яка, природно, вимагає безлічі нових засобів зв’язку та використання нових видів
озброєння і повітрянодесантної техніки [3, 4].
Враховуючи результати даних досліджень, досвід та специфіку
десантного забезпечення бойових дій ДШВ при проведенні спільної
операції Об’єднаних сил в особливий період, викликає потреба у розкритті сутності та змісту розробленої моделі вибору варіантів оснащення десантно–штурмових військ технікою і озброєнням.
Метою даної статті є розглянути сутність та зміст моделі вибору варіантів оснащення десантно–штурмових військ технікою і озброєнням.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведені авторами дослідження питань забезпечення живучості та своєчасного відновлення повітрянодесантної техніки і озброєння підрозділів десантно–штурмових військ в умовах проведення
прикордонної операції, що були пов’язані із удосконаленням методу
швидкого відновлення повітрянодесантної техніки та озброєння десантно–штурмових військ за критерієм забезпечення їх живучості
при проведенні прикордонної операції Об’єднаних сил, які викладені
у матеріалах [5], дозволили розробити модель вибору варіантів оснащення ДШВ технікою і озброєнням в процесі бойових дій у вказаний
вище період.
Нарощення бойових можливостей ДШВ досягається різними
чинниками, пріоритетними з яких є застосування нових технологій
управління військами, та раціонального і достатнього оснащення підрозділів ДШВ технікою і озброєнням, яке забезпечує «безконтактну»
поразку противника, але не погіршує показники маневрування власними силами та засобами.
Забезпечення «безконтактної» поразки противника вимагає оснащення підрозділів ДШВ новими видами озброєння і військової техніки. Проте, як свідчить практика, оснащення ДШВ сукупністю нових
ефективних засобів з урахуванням вказаних тенденцій і обмежень, в
значній мірі знижує їх маневреність та живучість, особливо в умовах
різко пересіченої місцевості.
Наукова новизна моделі полягає в тому, що на відміну від існуючих, вона враховує особливості постановки задачі стохастичної
оцінки достовірності прогнозування кожного із чотирьох варіантів
оснащення підрозділів десантно–штурмових військ озброєнням і військовою технікою при гіпотезах про реалізацію варіантів, пересічних
попарно, по двох ознаках Р1 і Р2.
При цьому, ознака Р1 – ймовірність очікуваних витрат на розробку і впровадження для підрозділів десантно–штурмових військ зразків техніки, що збільшує їх маневреність на поле бою і мобільність при
передислокації та загалом на марші.
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В свою чергу, ознака Р2 – ймовірність очікуваних витрат на розробку і впровадження зразків нового озброєння і техніки для підрозділів десантно–штурмових військ, що сприятиме: забезпеченню стійкого зв’язку і розвідки; вогневому ураженню противника; подоланню
мінно–вибухових загороджень при русі в колонах; порятунку поранених, та інших актуальних завданнях.
Далі розглянемо характеристики варіантів, що підлягають реалізації:
Варіант–1. Цьому варіанту песимістичного рішення відповідає:
малий рівень ознаки Р1 – вкладень на техніку ДШВ для збільшення їх
маневреності і малий рівень ознаки Р2 – вкладень в оснащення ДШВ
зразками нового озброєння;
Варіант–2. Цьому варіанту консервативного рішення відповідає:
малий рівень ознаки Р1 – вкладень на техніку ДШВ для збільшення їх
маневреності і великий рівень ознаки Р2 – вкладень в оснащення ДШВ
зразками нового озброєння;
Варіант–3. Цьому варіанту прогресивного оптимістичного рішення відповідає: великий рівень ознаки Р1 – вкладень на техніку ДШВ
для збільшення їх маневреності і великий рівень ознаки Р2 – вкладень
в оснащення ДШВ зразками нового озброєння;
Варіант–4. Цьому варіанту оптимістичного рішення відповідає:
великий рівень ознаки Р1 – вкладень на техніку ДШВ для збільшення їх маневреності та малий рівень ознаки Р2 – вкладень в оснащення
ДШВ зразками нового озброєння.
Через недостатнє розрізнення прогнозованих класів по кожній із
ознак, спостережуване значення ознаки Р1 – рівень очікуваних вкладень в збільшення маневреності, дозволяє висловити лише дві гіпотези:
А1 (Р1 – малого рівня) – реалізується варіант 1 малого рівня вкладень на техніку ДШВ для збільшення їх маневреності або варіант 2
– малий рівень вкладень на техніку ДШВ для збільшення їх маневреності;
А2 (Р1 – великого рівня) – реалізується варіант 3 великий рівень
вкладень на техніку ДШВ для збільшення їх маневреності або варіант
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4 – великий рівень вкладень на техніку ДШВ для збільшення їх маневреності.
Аналогічно, спостережуване значення ознаки Р2 – рівень очікуваних вкладень в оснащення ДШВ зразками нового озброєння, дозволяє
судити про справедливість одної з двох наступних гіпотез:
В1 (Р2 – малого рівня) – реалізується варіант 1 вкладень малого
рівня в оснащення ДШВ зразками нового озброєння (випадок 1.1) або
варіант 4 – малий рівень вкладень оснащення ДШВ зразками нового
озброєння;
В2 (Р2 – великого рівня) – реалізується варіант 2 вкладень великого рівня в оснащення ДШВ зразками нового озброєння, або реалізується варіант 3 великі рівні вкладень в оснащення ДШВ зразками
нового озброєння.
Умовна щільність ймовірності значень ознак, при справедливості
гіпотез, що введені, вважатимемо відомими функціями, позначимо їх:
f1 (P1 / A1 ) , f2 (P1 / A2 ) і g1 (P2 / B1 ) , g2 (P2 / B2 ) для гіпотез А1, А2, і В1, В2 відповідно.
Ця щільність ймовірності має вид розподілу Релея, про що неважко переконатися. Дійсно, з досвіду відоме зниження функції ймовірності неправильного рішення за умов зростання абсолютного значення аргументу цей функції, яка характеризує варіант в умовах завад, що
заважають ухваленню рішень. Ця залежність носить експоненціальний характер у вигляді наступного виразу:
 P2 
 P2 
Fi (P1 ) = exp − 1 2  , i =1, 2; Φ j (P2 ) = exp − 2 2  ,
 2ai 
 2β j 


2
2
де 1 / (2a ) , 1 / (2β ) – швидкості зниження ймовірностей.

j =1, 2;

(1)

Тоді ймовірності прийняття правильних рішень в умовах випадкових перешкод мають вид:
 P2 
1− Fi (P1 ) = 1− exp − 1 2  , i =1, 2;
 2ai 


 P2 
1− Φ j (P2 ) = 1− exp − 2 2  , j =1, 2;
 2β j 
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звідси отримуємо очікувані щільності цих ймовірностей (розподіл Релея) у вигляді:
 P2 
P1
P
) = 12 exp − 1 2  , i =1, 2;
 2ai 
Ai
ai


2 

P
P
P
ϕ j ( 2 ) = 22 exp − 2 2  , j =1, 2;
Bj
βj
2
 β j 
fi (

що і потрібно було визначити. Ці розподіли наведені на рисунках 1– 2.

Рисунок 1 – Щільності ймовірностей ознак прогнозування реалізації 1–го, 2–го і 3–го, 4–го
варіантів
оснащення
ДШВ
Рис. 1. Щільності ймовірностей
ознак
прогнозування
реалізації 1–го, 2–го і 3–
го,
4–го
варіантів
оснащення
ДШВ
Рисунок 1 – Щільності ймовірностей ознак прогнозування реалізації 1–го, 2–го і 3–го, 4–го
варіантів оснащення ДШВ

Рис.
2. Щільності
ймовірностей
ознак
прогнозування
реалізації
Рисунок
2 – Щільності
ймовірностей ознак
прогнозування
реалізації
1–го, 4–го1–го,
і 2–го,4–го
3–го
і 2–го, 3–го
варіантів
оснащення
ДШВ
варіантів оснащення ДШВ
Рисунок 2 – Щільності ймовірностей ознак прогнозування реалізації 1–го, 4–го і 2–го, 3–го
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Кожна з гіпотез Аi, Bj при i = 1,2; j = 1,2 є об’єднанням двох гіпотез,
вибираних з наступної сукупності гіпотез (випадків):
C11 – випадок 1.1 (песимістичне рішення про реалізацію варіанту
1, малого рівня вкладень і на техніку ДШВ для збільшення її маневреності, і в оснащення їх зразками нового озброєння);
C12 – випадок 1.2 (консервативне рішення про реалізацію варіанту
2, малого рівня вкладень на техніку ДШВ для збільшення її маневреності та великого – в оснащення ДШВ зразками нового озброєння);
C21 – випадок 2.1 (оптимістичне рішення про реалізацію варіанту
4, великого рівня вкладень в збільшення маневреності та малого – в
оснащення ДШВ зразками нового озброєння);
C22 – випадок 2.2 (прогресивне рішення про реалізацію варіанту 3,
великого рівня вкладень у техніку ДШВ для збільшення її маневреності та великого рівня вкладень в оснащення ДШВ зразками нового
озброєння).
При цьому мають місце наступні ймовірнісні об’єднання випадків:
A1 = C11  C12 ; A2 = C22  C21 ; B1 = C11  C21 ; B2 = C12  C22 ;

Спостережувані значення ознак Р1, Р2 вважаються статистично
незалежними, що справедливо при слабкому впливі спотворюючих
випадкових
загальних завадових чинників на результати інвестування засобів
для оснащення.
З введених чотирьох гіпотез Аi, Bj (i = 1,2; j = 1,2) можна отримати
гіпотези Сij як перетини відповідних гіпотез Аi,Bj, а саме:
Cij = Ai ∩ Bj , i =1, 2 , j =1, 2

(5)

з двовимірною умовною густиною ймовірності ознак Р1 і Р2 у вигляді
 P P 
 P   P 
Ψ ij  1 2  = fi  1  φ j  2  , i =1, 2

 Aj Bj 
 A1   Bj 
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Достовірності прогнозування кожній з прогнозованих ситуацій
(реалізації варіантів оснащення ДШВ), шляхом порівняння значень
ознак Р1 і Р2, що розташовуються, з відповідними порогами Р10 і Р20,
вибраними, наприклад, за критерієм «ідеального спостерігача», неважко оцінити, обчислюючи ймовірність ухвалення правильних рішень і помилок прогнозування кожної з цих ситуацій.
Умовна частота ймовірності правильного прогнозування кожного із варіантів оснащення ДШВ і помилок прогнозування кожного із
варіантів оснащення, згідно до розподілень (див. рисунки 1 – 2), утворює матрицю:
F1111F1211F2111F2211 


F 12 F 12 F 12 F 12 
 11 12 21 22 
 21 21 21 21 
F11 F12 F21 F22 
 22 22 22 22 
F11 F12 F21 F22 

(7)

де елементи матриці є кількісною оцінкою умовної густини ймовірності, а саме:
F1111� � � – ймовірність правильного прогнозування реалізації варіанту 1, яка чисельно дорівнює ймовірності сумісної справедливості гіпотез А1 і В1; F1211 – ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту 1 через спільність гіпотези А1
як для першого, так і для другого варіантів, яка дорівнює ймовірності справедливості гіпотези А1 і несправедливості гіпотези В1; F2111 – ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту 1 через спільність гіпотези В1 як для першого, так
і для четвертого варіантів, яка дорівнює ймовірності справедливості гіпотез В1 і
несправедливості гіпотези А1; F2211 – ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту 1, яка дорівнює ймовірності сумісної несправедливості і гіпотези
А1, і гіпотези В1; це подія сумісної несправедливості доповнює події, перераховані
вище, до повної групи подій з гіпотезами А1 і В1; F1112 – ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту 2, яка дорівнює ймовірності сумісної справедливості гіпотези А1 і несправедливості гіпотези В2; F1212 – ймовірність правильного
прогнозування реалізації варіанту 2, яка чисельно дорівнює ймовірності сумісної
справедливості і гіпотези А1, і гіпотези В2; F2112 – ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту 2, яка дорівнює ймовірності несправедливості і гіпотези А1, і гіпотези В2; F2212 – ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту
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2, яка дорівнює ймовірності несправедливості гіпотези А1 і справедливості гіпотези В2; F1121 – ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту 4, яка дорівнює ймовірності справедливості гіпотези В1 і несправедливості гіпотези А2;
F1221 – ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту 4, яка дорівнює
ймовірності сумісної несправедливості і гіпотези А2, і гіпотези В1; F2121 – ймовірність правильного прогнозування реалізації варіанту 4, яка чисельно дорівнює
ймовірності сумісної справедливості і гіпотези А2, і гіпотези В1; F2221 – ймовірність
помилки прогнозування реалізації варіанту 4, яка дорівнює ймовірності справедливості гіпотези А2 і несправедливості гіпотези В1; F1122 ймовірність помилки
прогнозування реалізації варіанту 3, яка дорівнює ймовірності несправедливості
і гіпотези А2, і гіпотези В2; F1222 – ймовірність помилки прогнозування реалізації
варіанту 3, яка дорівнює ймовірності несправедливості гіпотези А2 і справедливості гіпотези В2; F2122 ймовірність помилки прогнозування реалізації варіанту 3,
яка дорівнює ймовірності справедливості гіпотези А2 і несправедливості гіпотези В2; F2222 – ймовірність правильного прогнозування реалізації варіанту 3, яка
дорівнює ймовірності сумісної справедливості і гіпотези А2, і гіпотези В2.

При цьому, через незалежність реалізацій ознак Р1 і Р2, кожним
елементом матриці F є добуток ймовірності у вигляді:
Fklij = Rki ⋅ N lj ,

i , j , k , l ∈ {1, 2}

(8)

де Rki – ймовірність справедливості гіпотези А1, яка дорівнює
P10

R11 = ∫ f1 ( x /

1

) dx

0

N11� – ймовірність справедливості гіпотези В1, яка дорівнює
P20

N11 = ∫ φ ( y / B1 ) dy
0

R – ймовірність неправдивості гіпотези А1, яка дорівнює
1
2

R21 = 1− R11
N 21 – ймовірність неправдивості гіпотези В1, яка дорівнює
N 21 = 1− N11
R12 – ймовірність неправдивості гіпотези А2, яка дорівнює
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R22 = 1− R12
R22 – ймовірність справедливості гіпотези А2, яка дорівнює
R22 = 1− R12
N12 – ймовірність неправдивості гіпотези В2, яка дорівнює
P20

N12 = ∫ φ2 ( y / B2 ) dy
0

N ймовірність справедливості гіпотези В2, яка дорівнює
2
2� �

N 22 = 1− N12 .

Таким чином, матрицю F можна представити в загальному кінцевому виді
 R1N 1
 1 1
 1 2
 R1 N1
F = 
 R 2 N 1
 1 1
 2 2
R1 N1

R11 (1− N11 )

(1− R11 ) N11
R11 (1− N12 ) (1− R11 ) N12
R12 (1− N11 ) (1− R12 ) N11
R12 (1− N12 ) (1− R12 ) N12

(1− R11 )(1− N11 ) 

(1− R11 )(1− N12 )

(1− R12 )(1− N11 )

(1− R12 )(1− N12 )

(9)

Видно, що матриця (9) (назвемо її матрицею достовірності прогнозування реалізації варіантів оснащення ДШВ озброєнням і військовою технікою є стохастичною; сума елементів кожного її рядка
дорівнює одиниці.
Враховуючи конкретний вид (1) функцій fi і φj, отримуємо умовну
ймовірність у вигляді:
 P2 
 P2 
 P2 
P1
exp − 1 2  dP1 = 1− exp − 102  ; R21 = exp − 102  ;
2
 2a1 
 2a1 
 2a1 
a1






2
2 
2





P
P
P
P
P
N11 = ∫0 20 22 exp − 2 2  dP2 = 1− exp − 202  ; N 21 = exp − 202  ;
 2β1 
 2β1 
 2β1 
β1






P

R11 = ∫0 10

 P2 
 P2 
 P2 
P1
exp − 1 2  dP1 = 1− exp − 102  ; R22 = exp − 102  ;
2
 2a2 
 2a2 
 2a2 
a2






2
2 
2





P
P
P
P P
N12 = ∫0 20 22 exp − 2 2  dP2 = 1− exp − 202  ; N 22 = exp − 202 
(10)
 2β 2 
 2β 2 
 2β2 
β2






P

R12 = ∫0 10
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При застосуванні далі критерію «ідеального спостерігача» значення порогів P10 і P20 можуть бути знайдені шляхом вирішення рівнянь
(див. рисунки 3.1, 3.2):
P 
P 
P 
P 
f1  10  = f2  10  ; φ1  20  = φ2  20  .


 A1 

 A2 
 B2 
 B1 

Ці рішення мають вигляд:
 ln a − ln a2 

P10 = 2a1a2 = 2a1a2  12
 a1 − a22 



0..5

;

 ln β − ln β2 

P20 = 2β1β2 = 2a1a2  12
 β1 − β22 



0..5

(11)

Таким чином, якщо параметри розподілів f1 і f j , i = 1,2; j = 1,2, відомі, то елементи матриці достовірності теж відомі, що дозволяє витягувати з неї повну інформацію про ймовірність правильного прогнозування і помилки прогнозування тієї, що реалізовується, згідно до варіантів оснащення ДШВ. Так, ймовірність правильного прогнозування
реалізації кожного з варіантів, згідно до виразу (9), дорівнюють:
1) першого варіанта – R11N11 ;
2) другого варіанта – R11 (1− N12 ) ;
3) третього варіанта – (1− R12 )(1− N12 ) ;
4) четвертого варіанта – (1− R12 ) N .
Безумовна ймовірність правильного прогнозування реалізації
варіантів пропорційна сумі діагональних елементів матриці достовірності і при рівно імовірній апріорній ймовірності реалізації варіантів
дорівнює:
D=

1 1 1
R1 N1 (1− N12 ) + (1− R12 ) N11 + (1− R12 )(1− N12 )

4 

(12)

а безумовна ймовірність помилки прогнозування має вид:
Q = 1− D

(13)

Перейдемо далі до визначення доцільного рівня витрат на забезпечення живучості підрозділів ДШВ шляхом компромісного обліку
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(за критерієм ідеального спостерігача) густини ймовірності 1–го і 3–го
варіантів реалізації витрат на техніку для поліпшення маневреності
ДШВ і на оснащення їх зразками нового озброєння, оскільки густина
ймовірності саме цих (1–го і 3–го) варіантів перетинається і в просторі параметрів P1 , і в просторі параметрів P2 .
Отже, частина порогових рівнів відповідно до критерію ідеального спостерігача, обчислених згідно формулам (11), які відповідають
вказаним розподілам, є доцільною і компромісною. Саме цей рівень
витрат дорівнює витраті Р* на забезпечення живучості ДШВ, тобто
він дорівнює:
0 ,5
0 ,5 


 ln a1 − ln a2 
 ln β1 − ln β2  






+ β1β2
P* = (P10 + P20 ) / 2 = a1a2
(14)
 a12 − a22 
 β12 − β22  




 







3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розглянуті у матеріалах даної статті основні положення та особливості моделі вибору варіантів оснащення десантно–штурмових військ
новими зразками техніки та озброєння дають підстави стверджувати, що отримана модель має наукову новизну, яка полягає в тому, що
на відміну від існуючих, вона враховує особливості постановки задачі
стохастичної оцінки достовірності прогнозування кожного із чотирьох варіантів оснащення підрозділів десантно–штурмових військ
озброєнням і військовою технікою при гіпотезах про реалізацію варіантів, пересічних попарно, по двох ознаках Р1 і Р2..
Реалізація розробленої та запропонованої моделі вибору варіантів оснащення ДШВ технікою і озброєнням, дозволить загалом забезпечити живучість та підвищити ефективність функціонування підрозділів десантно–штурмових військ в умовах ведення бойових дій в
прикордонній операції Об’єднаних сил в особливий період протидії
зовнішнім загрозам та відсічі агресії з боку Російської Федерації.
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Sivak V. A, Klyat Yu. O. Model of choice of variants of equipping of assault
and assault troops with equipment and armament
To be successful in joint operations for airborne assault units, a special role,
along with the suddenness, intensity, and courage of action, is played by the successful choice of airborne assault equipment.
Scientific publications of leading Ukrainian scientists have shown that the
technical basis for providing horizontal and vertical channels of information exchange in real time between any objects of control in the combat space is a set of
information networks, which, of course, requires many new means of communication and the use of new types of weapons and airborne equipment.
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The essence and content of the developed model of choice of variants of equipping of assault and assault troops with equipment and weapons are revealed in the
article.
The article presents aspects of scientific research that reveal the construction
of a model for choosing options for equipping airborne assault troops with equipment and weapons.
Novelty of the developed and proposed model of choice of variants of equipping of airborne assault troops with equipment and armament. is that unlike the
existing ones, it takes into account the peculiarities of the problem of stochastic
estimation of the reliability of forecasting of each of the four variants of equipping
of airborne assault troops with weapons and military equipment in the hypotheses
about the implementation of variants, intersecting separately.
Implementation of the developed and proposed model of choice of options for
equipping the assault troops with equipment and weapons, will generally ensure
the survivability and increase the effectiveness of the units of the assault troops in
combat operations in the border operations against the United Aggression forces by
the Russian Federation.
Key words: model, choice, equipment and weapons, airborne assault troops.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ПІДТРИМАННЯ
ЖИВУЧОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ
ТЕХНІКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
У статті розкрито сутність та зміст методики підтримання живучості автомобільної та бронетанкової техніки Державної прикордонної служби України в процесі її експлуатації в особливих умовах виконання бойових завдань
в межах операції Об’єднаних сил.
У статті наведені аспекти наукових досліджень що розкривають процедуру визначення конструктивного рівня живучості зразків автомобільної та
бронетанкової техніки, а також процесу вибору для комплектування прикор336
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донних підрозділів, як виконують оперативно-службові та бойові завдання в
особливих умовах.
Сутність запропонованої методики полягає у раціональному виборі
зразка автомобільної та бронетанкової техніки для комплектування прикордонних підрозділів, як виконують оперативно-службові та бойові завдання в
особливих умовах. Методика розрахована для використання фахівцями інженерно-технічних підрозділів органів охорони державного кордону та відділу технічного забезпечення Департаменту матеріально-технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Новизна методики підтримання живучості автомобільної та бронетанкової техніки Державної прикордонної служби України в процесі її експлуатації в особливих умовах полягає в тому, що на відміну від існуючих у ній
застосовується нова процедура вибору зразків за конструктивним рівнем
живучості та визначені способи її підтримання в ході виконання завдань за
призначенням.
Ключові слова: експлуатація, живучість, автомобільна та бронетанкова
техніка.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних умовах протидії України зовнішнім загрозам національній безпеці на
державному кордоні, а також відсічі агресії з боку Російської Федерації - продовжується процес реформування Державної прикордонної
служби України (ДПСУ) та удосконалення оперативно-службової та
бойової діяльності підрозділів та органів охорони державного кордону (ООДК), що здійснюють свою діяльність як в повсякденних так і в
особливих умовах несення прикордонної служби [1].
В процесі реформування ДПСУ продовжується нарощення технічної складової за рахунок оновлення парку автомобільної та бронетанкової техніки (АБТТ) сучасними зразками техніки відомих марок
підвищеної прохідності та потужних бойових властивостей. Для потреб прикордонників в період з 2014 по 2018 рік було закуплено та
отримано в рамках міжнародної технічної допомоги понад 1127 од.
сучасної АБТТ на загальну суму близько 480 млн. грн. Відповідно парк
сучасної техніки ДПСУ нараховує понад 6 тисяч одиниць різних зраз№ 2(80)
2019
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ків, серед яких до 25 % складають зразки АБТТ з терміном до 5 років
експлуатації [2].
Разом з тим, в процесі експлуатації сучасних зразків АБТТ в особливих умовах оперативно-службової діяльності підрозділів та органів ДПСУ, постає проблематика щодо збереження її живучості [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Окремі дослідження процесу підтримання живучості зразків АБТТ здійснювалось в наукових працях таких відомих вчених, як Н. Я. Говорущенко,
А. Н. Бабакин та інших [4, 5].
Враховуючи результати даних досліджень, досвід та специфіку підтримання живучості зразків АБТТ в процесі їх експлуатацію
в особливих умовах виконання бойових завдань в межах операції
Об’єднаних сил, викликає потреба у розкритті сутності запропонованої методики підтримання живучості АБТТ в процесі її експлуатації в
особливих умовах.
Метою даної статті є розглянути запропоновану авторами методику підтримання живучості АБТТ в процесі її експлуатації в особливих умовах.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з основних критеріїв бойової ефективності зразка є його
живучість, яка полягає у їх захищеності від виявлення та ураження
сучасними засобами противника. Досвід проведення оперативно-бойових завдань та спільних операцій прикордонних підрозділів в зоні
АТО виявив необхідність у грамотному оперуванні та прогнозуванні
способами використання АБТТ в різних умовах виконання бойових
завдань.
Запропонованими технічними рішеннями, які дозволяють забезпечити ефективний захист АБТТ від різного виду зброї є: оптимізація
компонувальних и конструктивних схем; впровадження матеріалів,
які забезпечують скритність; застосування різних видів бронювання;
впровадження засобів посилення протимінної стійкості; використан338
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ня сучасних високоміцних матеріалів, встановлення захисту від зброї
масового ураження.
Так наприклад, для підтримання живучості зразків АБТТ в умовах виконання СБЗ та ведення бойових дій застосовують конструктивні елементи, що підвищують живучість ТЗ і ББМ, тобто елементи
активного та пасивного захисту, до них відносяться проти кумулятивні решітки та елементи динамічного захисту БТР-70УД, які винайдені
4
та монтуються на бойові машини прикордонників на базі МиколаївМетодика
підтримання живучості
в процесі
її експлуатації
в
ського
танкоремонтного
заводу, АБТТ
а також
Київського
науково-виробничогоумовах
об’єднання
«Практика».
особливих
розроблена
за рахунок застосування альтернативного
Методика
підтримання
живучості
АБТТ в процесі
експлуатації
підходу до визначення конструктивного
рівня живучості
зразків її
АБТТ,
що
в особливих умовах розроблена за рахунок застосування альтернативрозкривається в матеріалах [6].
ного підходу до визначення конструктивного рівня живучості зразків
Суть даного
методики – полягає
у раціональному
виборі зразка АБТТ
АБТТ,
що розкривається
в матеріалах
[6].
Суть
даного
методики
–
полягає
у
раціональному
виборі зразка
для комплектування прикордонних підрозділів, як виконують оперативноАБТТ для комплектування прикордонних підрозділів, як виконують
службові та бойові завдання в особливих умовах.
оперативно-службові та бойові завдання в особливих умовах.
Блок-схема
структури
даної методики
зображена
на рисункуна1.рисунку 1.
Блок-схема
структури
даної методики
зображена
1

Загальна формалізація завдання підтримання живучості

2

Збір початкових даних про зразок АБТТ для його оцінки

3

Визначення технічного стану зразка та конструктивної оцінки
його живучості

4

Додаткові заходи із підвищення рівня живучості зразка
відповідно до завдань прикордонного підрозділу

5

Визначення роль та місце зразка АБТТ у загальній структурі
прикордонних підрозділів швидкого реагування

РисунокРис.
1 – Блок-схема
структури
методики
підтримання
живучості АБТТ
в процесіАБТТ
її
1. Блок-схема
структури
методики
підтримання
живучості

в процесі
її експлуатації
в особливих умовах
експлуатації
в особливих умовах

Методика розрахована для використання фахівцями інженерно- 339
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Методика розрахована для використання фахівцями інженернотехнічних підрозділів органів охорони державного кордону та відділу
технічного забезпечення Департаменту матеріально-технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Розглянемо основні етапи даної методики:
На першому етапі здійснюється загальна формалізація завдання,
яка полягає у виборі доцільних методів емпіричної оцінки живучості
зразків АБТТ, а також у визначенні послідовності та особливості процедури проведення дослідження. У межах визначеного завдання вибрано
дослідні типи та марки зразків АБТТ, із розрахунку тих, якими на сучасному етапі укомплектовані підрозділі та органи ДПСУ (див. табл. 1).
Таблиця 1
Перелік марок запропонованих дослідних зразків АБТТ
№
з/п
1

Марка зразка АБТТ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

УАЗ-3163«Патріот»
ВАЗ-2123
«Chevrolet
Niva»
Land Rover - Defender
Renault- «Duster»
Ford-«Ranger»
Volkswagen-«Amarok»
ББМ «Козак»
ББМ «Козак-2»
ББМ - «Дозор-Б»
ББМ - «Барс-8»
ББМ - «Тритон»
ББМ - КрАЗ «Спартан»
ББМ - КрАЗ «Кугуар»
БТР АТ105 - «Саксон»

15

БРДМ-2Ді «Хазар»

2

Тип зразка
Автомобільна техніка
Автомобільна техніка
Автомобільна техніка
Автомобільна техніка
Автомобільна техніка
Автомобільна техніка
Бойова колісна броньована машина
Бойова колісна броньована машина
Бойова колісна броньована машина
Бойова колісна броньована машина
Бойова колісна броньована машина
Бойова колісна броньована машина
Бойова колісна броньована машина
Бронетранспортер
Броньована розвідувально-дозорна
машина

На другому етапі здійснюється збір початкових даних про зразок
АБТТ для його оцінка. Кожний зразок оцінюється експертною групою
за емпіричним методом, що полягає у проведенні експертної оцінки їх
340
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стійкості від засобів виявлення та ураження противника. Даний метод детально розкритий у матеріалах [6].
3. На третьому етапі здійснюється визначення технічного стану
зразка АБТТ та конструктивної оцінки його живучості Результати
оцінки визначаються у зведеній таблиці (див. табл. 2).
4. У подальшому, за необхідністю проводяться додаткові заходи із
підвищення рівня живучості зразка, за рахунок інженерних та технічних рішень та відповідно до завдань прикордонного підрозділу
5. На завершальному етапі визначається роль та місце зразка
АБТТ у загальній структурі прикордонних підрозділів швидкого реагування, з урахування динаміки його використання:
на марші, у складі колони;
для пошуку та ліквідації ДРГ;
при виконанні завдань при проведенні спеціальних заходів.
Таблиця 2
Загальна оцінка конструктивної живучості на прикладі
КрАЗ «Кугуар» за сукупністю коефіцієнтів її властивостей
№
з/п

Властивість, яка характеризує живучість

1

Захист від куль стрілецької
зброї та осколків протипіхотних гранат

2

Захист від куль групової
зброї та осколків мінометних мін.

3

Захист від крупнокаліберних куль та осколків протитанкових гранат, ударної
хвилі від них.

№ 2(80)
2019

Параметри які визначають властивість
живучості зразка

Броньований
корпус,
куленепробивне скло та
наявність решіток на бокових вікнах
Броньований
корпус
класу
CEN Level BR6 (захист
від куль калібру 7,62 та
осколків на відстані 10 м)

Коефіцієнти
властивості
живучості

0,857

0,487

Відсутнє
0,025

341

технічні НАУКИ

№
з/п

Властивість, яка характеризує живучість

Параметри які визначають властивість
живучості зразка

Коефіцієнти
властивості
живучості

4

Протимінний захист корпуса та днища від фугасних та
осколкових мін і зарядів.

Броньоване днище, яке
витримує підрив 2-х фугасних та ПП мін

0,873

Протимінний захист корпуса та днища від кумулятивних зарядів та мін, а також
артилерійських б/п калібром до 122 мм.
Захист зразків ТЗ та БКМ
від засобів виявлення противником
Динамічний захист корпусу
від засобів ураження

Відсутнє

5

6
7

0,015
Наявність захисного маскувального покриття
Відсутнє

0,012

8

Можливість з ураження
противника за допомогою
штатного озброєння.

Наявність кулеметів 7,62
та 12,7 мм та 40 мм автоматичного гранатомету

9

Можливість з виявлення
засобів ураження противника.

Відсутнє

Загальна оцінка живучості зразка

0,345

0,845
0,014
0,385

Запропонований підхід до емпіричного виміру конструктивної
живучості зразків АБТТ також може бути застосований для прогнозування ситуаційного розвитку подій при отриманні бойових пошкоджень і втрат техніки в умовах бойової обстановки, а також грамотного визначення завдань з маскування та інженерного обладнання місць
дислокації парків АБТТ прикордонних підрозділів у цілому.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, проведений у матеріалах статті розгляд методики
підтримання живучості АБТТ в процесі її експлуатації в особливих
умовах свідчить, що її сутність полягає у раціональному виборі зразка
АБТТ для комплектування прикордонних підрозділів, як виконують
оперативно-службові та бойові завдання в особливих умовах.
Розглянутий у статті матеріал, може стати підґрунтям для надання
практичних рекомендацій інженерно-технічним підрозділам та відділу технічного забезпечення Департаменту матеріально-технічного забезпечення АДПСУ для реалізації завдання комплектування прикордонних підрозділів швидкого реагування сучасними зразками АБТТ.
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Sivak V. A., Kulik P. P. Some aspects of the technique of maintaining the
survivability of automotive and armored vehicles during operation in special
conditions
The article describes the essence and content of the technique of maintaining
the survivability of motor vehicles and armored vehicles of the State Border Guard
Service of Ukraine in the course of its operation in special conditions of performing
combat missions in the framework of the operation of the United Forces.
It is determined that the process of reforming the State Border Guard Service
of Ukraine continues to increase the technical component by updating the fleet
of motor vehicles and armored vehicles with modern models of vehicles of wellknown brands of high terrain and powerful combat properties. For the needs of
the border guards, a considerable amount of modern machinery, totaling over half
a billion UAH, has been purchased and received within the framework of international technical assistance for the last six years. At the same time, in the process of
exploitation of modern models of equipment in the special conditions of operational and service activity of units and bodies of the State Border Service of Ukraine,
there are problems regarding the preservation of its survivability.
The article presents aspects of scientific research that reveal the procedure for
determining the structural level of survivability of samples of vehicles and armored
vehicles, as well as the selection process for completing border units as they perform operational and combat missions in special conditions.
The essence of the proposed method lies in the rational selection of a sample of
automotive and armored vehicles to complete the border units, as they perform operational and combat missions in special conditions. The methodology is designed
for use by specialists of engineering and technical departments of state border protection bodies and technical support department of the Department of Logistics of
the State Border Service of Ukraine.
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The novelty of the method of maintaining the survivability of the automotive
and armored vehicles of the State Border Service of Ukraine during its operation
under special conditions is that, unlike the existing ones, it uses a new procedure for
the selection of samples by the constructive level of survivability and certain ways of
maintaining it in the course of performing tasks .
Key words: operation, survivability, automotive and armored vehicles.
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МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ
З урахуванням результатів огляду наукових досліджень, враховуючи,
досвід, специфіку та практику використання автомобільної техніки (АТ) в
органах Держприкордонслужби, а також наявність проблематики щодо підтримання надійності АТ та технічної готовності парку машин до забезпечення оперативно – службової діяльності, в статті визначенні можливості з
підвищення ефективності технічної експлуатації АТ в органах Держприкордонслужби.
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Ефективність технічної експлуатації АТ характеризується ступенем технічної готовності рухомого складу до виконання оперативно – службових задач по охороні кордону при найменших затратах на експлуатацію. Загальна
ефективність досліджуваної системи поділяється на технічну і економічну,
за вихідні показники або критерії яких прийнято: для першої — коефіцієнт
технічної готовності, для другої — рівень зниження статей собівартості, що
залежать від стану автомобіля.
Технічний стан нового автомобіля регламентований критеріями і нормами заводу - виробника. B експлуатації цей стан підтримується проведенням
системи заходів, оцінюваних вихідним показником конкретного числового
значення коефіцієнта технічної готовності. Як показує аналіз нормативних
документів, варіація коефіцієнта технічної готовності для основних підрозділів органів Держприкордонслужби має складати величину 0,95-0,98.
До складу великої і складної системи управління технічною готовністю
АТ органів Держприкордонслужби входять три основні компоненти:
управління як процес обміну діагностичною інформацією і прийняття
наступних рішень з метою оптимізації кінцевого результату;
діагностика як показник, що дає управляючу інформацію про стан елементів АТ;
коефіцієнт технічної готовності парку як критерій ефективності технічної експлуатації АТ.
Розглянута модель управління технічною готовністю дозволяє підійти
до вибору цільової функції ефективності, що ґрунтується на продуктивності
перевезень. Такою цільовою функцією є мінімум сумарних затрат на одиницю собівартості перевізного процесу при оптимальній технічній готовності.
В основу математичної моделі покладено апарат теорії матричного обчислення. Отримані наукові результати дозволяють вирішити ряд практичних
завдань з підвищення ефективності технічної експлуатації АТ підрозділів
охорони кордону
Ключові слова: ефективність; технічна експлуатація; автомобільна техніка; коефіцієнт технічної готовності; собівартість; модель; управління.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Незалежне та стабільне існування України як суверенної держави, вимагає захисту її національних інтересів
та національної безпеки. В свою чергу забезпечення національної безпеки на державному кордоні України покладено на підрозділи та орга348
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ни Державної прикордонної служби України (ДПСУ), які згідно вимог
чинного законодавства здійснюють охорону державного кордону [1].
З метою приведення системи охорони державного кордону України до
європейських стандартів та забезпечення ефективної протидії сучасним загрозам національній безпеці на державному кордоні, а також
протидії агресії з боку Російської Федерації - продовжується процес
технічного переоснащення органів Держприкордонслужби сучасними зразками автомобільної техніки (АТ), особливо тих підрозділів, які
виконують оперативно-бойові завдання на сході нашої держави.
Зростання енергонасиченості, удосконалення і ускладнення конструкцій АТ обумовлюють все більш високі вимоги до їх надійності,
але при цьому ростуть вартість виготовлення і витрати на експлуатацію. Разом з цим, існуюча система технічного обслуговування і ремонту
(ТОіР) ДПСУ не в повній мірі забезпечує необхідний рівень коефіцієнта технічної готовності парку машин органів Держприкордонслужби.
Існуюча система технічної експлуатації АТ ДПСУ уявляє собою
сукупність режимів (підготовка до використання, використання за
призначенням, транспортування, зберігання) і заходів ТОіР, направлених на забезпечення заданих або потрібних характеристик АТ у
кожному з вказаних режимів. Найбільш поширеними режимами технічної експлуатації в органах Держприкордонслужби є підготовка до
використання АТ в системі охорони державного кордону і безпосереднє використання, а заходами – ТоіР. [2].
Але існуюча система автотехнічного забезпечення в органах Держприкордонслужби направлена на підтримання стану АТ у визначеному керівними документами рівні, який визначається коефіцієнтом
технічної готовності та передбачає застосування планово-попереджувальної системи ТОіР. Разом з цим нова модель охорони державного
кордону, вимоги та аналіз кількісного та якісного стану АТ показує
невідповідність старої системи ТОіР вимогам підтримання АТ на належному рівні надійності та готовності до використання. Тому проблема підвищення експлуатаційної надійності АТ, підтримання їх в
постійної готовності до виконання завдань з охорони кордону полягає
в системній оптимізації їх параметрів і властивостей, розробці ефек№ 2(80)
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тивніших технологічних процесів підтримання надійності їх функціонування на належному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури з вирішення проблеми покращення технічної готовності автомобільної техніки [3], [4], [5], [6] наявних науково-дослідних робіт
і публікацій [7], [8], [9] дозволяє зробити висновок, що дійсно існує
об’єктивна невідповідність між практичними потребами щодо покращення ефективності технічної експлуатації автомобільної техніки
підрозділів охорони кордону та можливостями існуючої науково-методичної бази у цьому напрямі.
Метою статті є підвищення ефективності технічної експлуатації
АТ за рахунок розробки методик техніко-економічного прогнозування і забезпечення показників надійності АТ органів Держприкордонслужби.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність технічної експлуатації АТ характеризується ступенем технічної готовності рухомого складу до виконання оперативно
– службових задач по охороні кордону при найменших затратах на
експлуатацію в умовах конкретних органів Держприкордонслужби.
Загальна ефективність досліджуваної системи поділяється на технічну і економічну, за вихідні показники або критерії яких приймемо: для
першої — коефіцієнт технічної готовності αТ, для другої — рівень зниження статей собівартості S, що залежать від стану автомобіля. Прийняті критерії назвемо узагальненими, на відміну від часткових (нормативів, технічних умов, настанов і т. д.).
Математична модель формування αТ може бути представлена в
розгорненому виді [10]:
αТ= f (XL, Xt, ZL, Zt, WL, Wt, Wλ)

(1)

де XL, Xt, – вектори контрольованих керованих змінних величин (факторів), які
пов’язані відповідно з пробігом і часом; ZL, Zt – вектори контрольованих некерованих змінних величин (факторів), пов’язаних з пробігом і часом; WL, Wt, Wλ –
вектори неконтрольованих, некерованих величин (факторів), пов’язаних з пробігом, часом і інтенсивністю експлуатації.
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Технічний стан нового автомобіля регламентований критеріями
і нормами заводу - виробника. B експлуатації цей стан підтримується
проведенням системи заходів, оцінюваних вихідним показником конкретного числового значення коефіцієнта технічної готовності αТ :
0 <αТ = f(X, Z, W) ≤ 1

(2)

Як показує аналіз нормативних документів [11], варіація αТ для
основних підрозділів органів Держприкордонслужби має складає величину 0,95-0,98.
Схема системи управління процесами технічної готовності АТ
на рівні органів Держприкордонслужби в теперішній час показана на
рис. 1 а, основою її є:
централізація оперативного управління на основі поточної інформації про хід технологічних і організаційних процесів в органі
Держприкордонслужби і про наявність запасу елементів;
виконання профілактичних робіт з технічного обслуговування
(ТО) в плановому примусовому порядку через визначений пробіг (час
роботи);
проведення ремонтних робіт при потребі після появи відмов або
за планом через визначений пробіг [2];
застосування діагностики при централізації технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту (TOіP) АТ.
Сутність пропонованої системи управління технічною готовністю
АТ органів Держприкордонслужби (рис. 1, б) на відміну від схеми, яка
використовується в теперішній час, укладена в наступних положеннях:
в основу управління встановлений критерій оцінки ефективності
технічної експлуатації АТ — коефіцієнт технічної готовності парку як
кінцевий результат ефективності технічної експлуатації АТ і діяльності інженерно – технічних відділів;
джерелом управління є система факторів, що впливають на формування αТ і діагностична інформація (ДІ) про стан АТ і процесів;
система управління будується на ієрархічному багаторівневому принципі, що формують технічну готовність парку. Вертикальні
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зв’язки ієрархії доповнені горизонтальними — діагностичною управляючою інформацією про стан процесів;
всі підрозділи, що беруть участь в управлінні технічною готовністю і економічними показниками, представлені у вигляді підсистем, де
визначені частка і внесок кожної з них у формування кінцевого результату.
ЦУЕ

ТОР(t)

Р

Д
а)

0-й рівень

1-й рівень

СУТГ(αТ)

УТГ

2-й рівень

УЗ
ТВ

УЗЕ

УП
УЗП
О

Д
Да Дп

УЗ

УЗ
Ш

УР
Длв
Двв

Д-1

Д-2

б)

ЦУЕ — централізоване управління експлуатацією; ТОР – система технічного
обслуговування і ремонту; Д — система діагностики; СУТГ — система управління
технічною готовністю парку; УТГ — управління технічною готовністю парку; УП
— управління періодичністю; О — управління обсягами робіт; УЗ — управління
запасами; УР — управління ресурсом; Дп — діагностика процесів; Да — діагностика
автомобілів; Длв — діагностика водієм на лінії; Двв — діагностика на випуску
- поверненні; Д-1 — діагностика при ТО-1; Д-2 — діагностика при TO-2; УЗЕ —
управління затратами на експлуатацію; УЗШ — управління затратами на шини; УЗП
— управління затратами на паливо; УЗТВ — управління затратами на технічні впливи

Рис. 1. Системи управління процесами технічної готовності АТ на
рівні органів Держприкордонслужби: а – планово-попереджувальна, що
застосовується на теперішній час; б – пропонована система управління
процесами технічної готовності АТ за технічним станом автомобілів
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Таким чином, до складу великої і складної системи управління
технічною готовністю АТ органів Держприкордонслужби входять три
основні компоненти:
управління як процес обміну діагностичною інформацією і прийняття наступних рішень з метою оптимізації кінцевого результату
функціонування АТ;
діагностика як показник, що дає управляючу інформацію про
стан елементів автомобілів і процесів;
коефіцієнт технічної готовності парку як критерій ефективності
технічної експлуатації АТ.
СУТГ (αТ) в загальному виді включає три ієрархічні рівні з трьома
рангами. На першому рівні розташовується підсистема діагностики
автомобілів Да і процесів Дп, що виконує функцію необхідного компоненту підсистеми управління технічною готовністю парка і підсистеми управління затратами на експлуатацію АТ. [3] Вказані підсистеми
представимо у виді:
СУТГ(αТ) = {(УТГ), (Да, Дп), (УЗЕ)}

(3)

Кожна з підсистем першого рівня централізована і пов’язана з наступними групами підсистем:
УТГ = {(УП),(УО),(УЗ),(УР)}

(4)

Да Дп = {(Двв), (Двл), (Д-1), (Д-2)}

(5)

УЗЕ = {(УЗШ),(УЗПМ),(УЗТВ)}

(6)

Управління технічною готовністю АТ на основі діагностики має
два стани: перший, що існує в конкретному органі Держприкордонслужби, і другий, планований стан, реалізація якого здійснюється за
допомогою зворотного зв’язку і управляючої системи у вигляді прийняття рішень і наступних технічних і інших дій.
Таким чином, діагностика в системі управління технічною готовністю АТ безпосередньо взаємодіє з підсистемами управління періодичністю та обсягами робіт TOіP, запасами і ресурсом елементів, а
також з підсистемами управління затратами.
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Пропонована СУТГ (αТ) у формалізованому виді розглядає принципові сторони управління ефективністю АТ. Оптимізація керованих
процесів проводиться на основі альтернативного підходу, де з декількох варіантів вибирається якнайкращий. Зовнішніми обмеженнями,
що накладаються на інженерно - технічний відділ органу Держприкордонслужби і впливають як на вхідні дані, так і на корисний результат, є: досконалість конструкції АТ і пристосованість їх до експлуатації в умовах прикордонних підрозділів, можливість поповнення парку
новими зразками АТ і їх вік, централізація TOіP з боку системи вищого рангу, поповнення запасу деталей і агрегатів в централізованому
порядку, дорожні і кліматичні умови, інтенсивність експлуатації і т.д.
Задачі управління αТ розв’язуються поетапно з розділенням приросту, коефіцієнта технічної готовності ∆α inp , що задається, по кожному к-му етапу [5]:
αTпр (k ) = α1Ф + ∆α inp (k ), i = 1, 2, , n

(7)

np
T

де a (k ) — очікуваний коефіцієнт технічної готовності в результаті управління
елементами виробничого процесу, a1Ф — усереднений фактичний коефіцієнт
технічної готовності парку.

Аналогічний вираз набуває зниження собівартості по статтях, залежних від технічного стану АТ органу Держприкордонслужби:
S np = S $ − ∆Sinp → min

(8)

np

де S — очікувана собівартість перевезень, одержана в результаті управління
процесами, що забезпечують підвищення рівня технічного стану елементів АТ,
S Ф — усереднена фактична собівартість статі, що залежить від технічного стану
елементів АТ, DSinp — величина очікуваного зниження собівартості в результаті
управління.

Фактори технічного стану АТ – технологічні, організаційні, економічні, що впливають на αТ и S, пропонується зв’язати між собою
рівнянням балансу:
n

n

i =1

i =1

∆α inp = ∑ aij ∆α j ; ∆Sinp = ∑ bij ∆S j ,
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де aij, bij — коефіцієнти впливу, які зв'язують між собою фактори

підсистем з i-м підвищенням (пониженням) αТ і S, Δαj, ΔSj —
де aij, bij —забезпечення
коефіцієнти
впливу, які зв’язують між собою фактори забезпечення підприріст величин αТ і S за рахунок управління j - м фактором, n — кількість
систем з i-м підвищенням (пониженням) αТ і S, Δαj, ΔSj — приріст величин αТ і S за
факторів, що взяті для аналізу і вводяться в управління технічною готовністю і
рахунок управління
j - м фактором, n — кількість факторів, що взяті для аналізу і
ефективністю парка.
вводятьсяекономічною
в управління
технічною готовністю і економічною ефективністю парка.
np
B
цьому
випадку
формування
приросту ∆α приросту
і ∆S i по підсистемам
B цьому випадку процес
процес
формування
∆α inp і DSinp по
np
i

моделюється із залученням апарату теорії матричного обчислення, принципова

підсистемам
моделюється із залученням апарату теорії матричного
схема такої моделі управління (рис. 2) відображає взаємозв'язки суттєвих
обчислення,
принципова схема такої моделі
управління
(рис. 2) відофакторів, що визначають вміст прирощених α
і S
по підсистемам
бражає взаємозв’язки
суттєвих
факторів,
що
визначають
вміст приуправління.
рощених aTnp і S np по підсистемам управління.
np
T

np
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Рис. 2. Принципова схема матричної моделі управління технічною
______________________________________________________________________________________________
готовністю автомобіля
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Рівняння балансу представимо у вигляді системи рівнянь [10]:
а) для приросту коефіцієнта технічної готовності парку
a11∆α1 + a12∆α 2 +  + a1n∆α n = ∆α1np

a ∆α + a ∆α +  + a ∆α = ∆α np
n
22
2
2n
2
 21 1
..................................................................

an1∆α1 + an 2∆α 2 +  + ann∆α n = ∆α np
n
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б) для приросту собівартості перевезень:
b11∆S1 + b12∆S2 +  + b1n∆Sn = ∆S1np

b21∆S1 + b22∆S2 +  + b2 n∆Sn = ∆S2np

..................................................................

bn1∆S1 + bn 2∆S2 +  + bnn∆Sn = ∆Snnp

(11)

Представлені системи рівнянь (10) і (11) замінимо матричним рівнянням виду:

 a11 a12  a1n ∆α 1
∆α 1np

∆α 2np
 a 21 a 2  a 2 n ∆α 2
  ⋅  = 

 a n1a n 2  a n ∆α n
∆α nnp

∆S1np
 b1 b12  b1n ∆S1
 b b b
∆S 2
∆S 2np
2n
 21 2
⋅
=
 ................... ........ 

b b  bn ∆S n
∆S nnp
 n1 n 2

(12)

Матрична модель зручна для аналізу, оскільки в простій формі відображає взаємодію об’єктів різної природи і дозволяє в межах можливостей конкретного органу Держприкордонслужби за певний період (місяць, квартал і т.д.) одержати оптимальний корисний результат.
Запропонована модель охоплює практично будь-яке число факторів, що впливають на процес управління. Глибина моделювання процесу управління знаходиться в прямій залежності від глибини аналізу
факторів. Модель надасть значні допомоги при корінних перетвореннях і вдосконаленні системи управління технічною готовністю парку і
може бути використана при поточному управлінні.
Розглянута модель управління технічною готовністю дозволяє
підійти до вибору цільової функції ефективності, що ґрунтується на
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продуктивності перевезень Wі. Цільова функція при цьому повинна
бути узагальнюючим показником ефективності, який, по-перше, враховує техніко-вартісні показники розглянутого управління, по-друге,
діагностичну інформацію і, в третіх, є питомим, придатним для використання у всіх умовах функціонування підрозділів органу Держприкордонслужби.
Такою цільовою функцією є мінімум сумарних затрат Су на одиницю собівартості перевізного процесу Wt при оптимальній технічній
готовності [4]:
n

n

i =1

i =1

C y = C∑
C i 3 /C
Wi 3i /→
при
Wi min
→ minnpè
npè α α
→opt
opt
T T→
y = ∑
n

де ∑ C i 3 — сумарні загальні експлуатаційні затрати, пов’язані із забезпеченням
i =1
продуктивності Wi за i - й часовий проміжок Др (місяць, квартал, рік і т.д.) і залежні від стану АТ
n

∑C
i =1

i3

= Cnc + C3′ + C3′′

(14)

де Спс — постійні затрати; C3', С3'' — змінні затрати

Спс=Суп+Снк

(15)

де Суп, Снк — відповідно затрати на утримання персоналу і накладні затрати

C3'=Сп+Сш+Са,

(16)

де Сп, Сш, Сa — відповідно затрати на паливо і змащувальні матеріали, на шини,
амортизаційні відрахування на середній ремонт і повне відновлення

С3''=СТО+СПР+СД,

(17)

де Сто, Cпр, Сд — відповідно затрати на TO, поточний ремонт і діагностику.

Продуктивність АТ:

n

Wi = αТηC Дγβ Lcc ∑ Ai qi
i =1

(18)

де Др — число днів використання автомобіля за певний календарний період; γ,
β, — відповідно коефіцієнти використання вантажопідйомності і пробігу; ηс —
коефіцієнт використання технічно справної АТ; Lсс — середньодобовий пробіг.
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Об’єм перевезень задається відповідно до завдань з охорони державного кордону і потреб матеріально – технічного забезпечення. B
загальному випадку Wі можна прийняти постійною за плановим завданням.
Розглянемо питомі затрати як функцію факторів, залежних безпосередньо від роботи служб інженерно –технічного відділу органу
Держприкордонслужби. З цієї точки зору в рівнянні (18) приймемо
незмінними ηс, Др, γ, β, Аі, Lcc, q. Отже, Wі можна розглядати тільки
як функцію αТ, тобто Wі = аαТ, де а – коефіцієнт пропорційності тоді:
∑ Ci 3 C yn + CHK Cn + CH + Ca CTO + C P + C
=
+
+
=
aαT
aαT
aαT
aαT
C y′ + C y′′ + C y′′′→ min

Cy =

(19)

Розглянемо складові правої частини отриманого рівняння. Перша
складова C y′ = (C yn + CHK ) aαT показує (рис. 3), що за інших рівних умов
з підвищенням αТ скорочуються питомі постійні затрати. Це пояснюється зниженням затрат на одиницю транспортної роботи по статті
Cуп і накладним витратам Снк.
Друга складова рівняння (19) C y′′ = (Cn + CH + Ca ) aαT показує, що
при підвищенні αТ загальні затрати на паливо і змащувальні матеріали
Сп, шини Сш, амортизаційні відрахування Са повинні зрости, оскільки
збільшується абсолютна кількість АТ, що використовуються для забезпечення завдань. Проте питомі змінні затрати Су'' на одиницю
транспортної роботи знижуються за рахунок діагностики, наступних
технічних впливів і отримання ΔСі(Δαі). Остання складова рівняння
(19) C y′′′= (CTO + C P + C ) aαT указує на те, що з підвищенням αТ потрібне збільшення питомих затрат на TO, поточний ремонт і діагностику (рис. 3). [6]
Дана цільова функція дозволяє визначити необхідне значення αТ
для виконання заданого об’єму транспортної роботи Wі конкретного
органу Держприкордонслужби за певний календарний період Д з урахуванням наявного складу АТ і видати завдання ремонтним підроздіopt
np8 C yy → min
при
лам у вигляді αTopt
T
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, розглянута методика підвищення ефективності технічної експлуатації автомобільної техніки підрозділів охорони кордону дозволяє здійснювати управління системою забезпечення необхідного рівня надійності автомобільної техніки застосовуючи адаптивну
систему управління технічною готовністю при використанні діагностичної інформації. В основу математичної моделі покладено апарат
теорії матричного обчислення.

Рис 3. Цільова функція мінімуму сумарних затрат на одиницю
продуктивності в СУТГ

Основним напрямком подальших розвідок за даною тематикою
вбачається необхідність у розробці методики оптимізації системи
управління надійністю транспортних засобів по критерію мінімуму
затрат на експлуатацію з визначенням підсистем управління періодичністю та об’ємами технічних впливів.
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Victor Chmyr and Peter Dziuba. Techniques of enhancing the efficiency of
technical exploitation of vehicles designated to border guard units
Considering the analysis scientific findings as well as the experience, peculiarities and use of vehicles in the units of the State Border Guard Service of Ukraine; in
the view of existing urgent need to maintain the reliability of vehicles and vehicles
availability to carry out operation and service activities, the article determines the
possibilities to enhance technical exploitation of vehicles in the units of the State
Border Guard Service of Ukraine.
The efficiency of technical exploitation of vehicles is characterized by the level
of vehicles availability to carry out operation and service tasks of border safety at
the lowest costs of exploitation. General effectiveness of the system being investigated is divided into technical and economic. Their indices or criteria are the following: coefficient of vehicles availability for the first one and the level of cost reduction
depending on the vehicle condition for the second one.
Technical condition of a new vehicle is regulated by the criteria and manufacturing plant standards. During exploitation this condition is maintained due to the
implementation of the system of measures that are estimated by the output index of
the certain numerical value of the coefficient of vehicles availability. According to
the analysis of normative documents, the variation of coefficient of vehicles availability for substantive units of the State Border Guard Service of Ukraine must not
exceed the value of 0,95-0,98.
Extended and complicated system of management of availability of vehicles
designated to the units of the State Border Guard Service of Ukraine includes three
major components:
Management of process of exchange of diagnostics data and the further decision-making in order to optimize the outcome;
Diagnostics as an index providing the data about the vehicles parts condition;
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Coefficient of vehicles availability as a criterion of efficiency of technical exploitation of vehicles.
The model of management of vehicles availability, we described, enables to
choose the target function of efficiency based on the reasonable and well-considered transportations. Also, the target function concerns the minimal total expenditures on a unit of transportation cost when optimal vehicles availability provided.
The basic principles of mathematical model regard the tools of theory of matrix
calculations. The generated research results help solve a number of practical tasks
of enhancing the efficiency of technical exploitation of vehicles designated to the
border guard units.
Key words: efficiency; technical exploitation; vehicles; coefficient of vehicles
availability; costs; model; management.
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АНАЛІЗ СТАНУ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ
ПІДПОВЕРХНЕВОЇ КОНТРАБАНДИ
Одним з напрямів протиправної діяльності на державному кордоні є
підповерхнева контрабанда із застосуванням підземних комунікацій для незаконного переміщення алкогольних виробів, зокрема спирту, а також пального та мастильних матеріалів, а у перспективі можливо очікувати і передавання таким способом електроенергії. Прихованість, потенційна можливість
транспортування людей і зброї, задіяння міждержавних криміналістичних
угруповань робить такий тип загроз значимим як для Державної прикордонної служби України, так і в цілому для національної безпеки держави.
Ефективна протидія такого роду загрозам потребує проведення детального аналізу характеристик засобів здійснення підповерхневої контрабанди,
отримання узагальнених статистичних ознак розміщення таких засобів на
кордоні. Тому проаналізовано сучасний стан протиправної діяльності на
державному кордоні України із застосуванням засобів підповерхневої контрабанди. Розглянуто основні аспекти такої діяльності, які є суттєвими для
врахування при моніторингу державного кордону України.
За результатами аналізу встановлено, що розміри виявлених об’єктів у
поперечному напрямку мають два спектри значень: це 20-100 мм для трубопроводів і 0,5-1,5 м для тунелів. Щодо глибини закладки засобів, то переважна більшість їх прокладена на глибині до 2 м. Матеріал трубопроводів – це
пластик, гума. Отримані дані слід ураховувати у подальшому при обґрунтуванні вимог до засобів виявлення підповерхневої контрабанди.
Також у роботі дано коротку характеристику випробувань і застосування нових зразків технічних засобів охорони кордону – георадарів. Визначені
завдання для забезпечення ефективної реалізації політики безпеки на державному кордоні України.
Ключові слова: державний кордон; підповерхнева контрабанда; підземні комунікації; георадар; технічні засоби охорони.

1. ВСТУП

Державна прикордонна служба України у межах своїх повноважень здійснює всебічне відстеження розвитку обстановки в при№ 2(80)
2019
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кордонних регіонах та постійну оцінку її впливу на стан захищеності
державного кордону, забезпечення впровадження в практику служби новітніх технологій і технічних засобів правоохоронного сектору.
Своєчасне реагування на її зміни шляхом організації та проведення
на загрозливих напрямках прикордонних операцій, оперативно-профілактичних та інших заходів дозволяє підвищити якість прикордонної служби.
Загалом обстановка на державному кордоні України характеризується:
збереженням рівня загрози відкритої збройної агресії з боку Російської Федерації та нарощуванням військового потенціалу поблизу
державного кордону України;
спробами дестабілізації суспільно-політичної ситуації в підконтрольних українській владі районах місцевості, які прилягають до
тимчасово-окупованої території Автономної Республіки Крим;
збереженням рівня загрози незаконної міграції до України та транзитом через її територію громадян Південно-Східної Азії, Близького та
Середнього Сходу, Африки та країн пострадянського простору;
збереженням тенденції до переміщення тютюнових виробів з
України до країн Європейського Союзу поза пунктами пропуску;
спробами незаконного переміщення з Республіки Молдова, з її центральної ділянки, в Україну алкогольних виробів, зокрема спирту [1].
Згідно з прогнозом подальшого розвитку обстановки протягом
2019 року слід очікувати:
збереження високого рівня терористичної загрози на українськоросійській ділянці, лінії розмежування, адміністративній межі з тимчасово окупованою територією України Автономною Республікою
Крим та на придністровському сегменті українсько-молдовської ділянки кордону, зокрема щодо спроб проникнення в Україну екстремістськи налаштованих осіб, у тому числі причетних до терористичних організацій;
активні спроби незаконного переправлення іноземців (насамперед громадян В’єтнаму, Афганістану, Туреччини) до країн Європейського Союзу у межах словацького, угорського (Чопський та Мукачів366
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ський загони) та польського (Львівський, Мостиський, Луцький загони) сегментів державного кордону;
активізація незаконного переміщення сигарет до країн Європейського Союзу, у тому числі на річковій ділянці Луцького загону Північного регіонального управління;
незаконне переміщення в Україну сигарет молдовського, російського й білоруського виробництва, спирту та алкогольних напоїв на
українсько-молдовській ділянці кордону, насамперед на її центральній ділянці;
продовження спроб переміщення через українсько-російську та
українсько-білоруську ділянки кордону товарів народного споживання та продуктів харчування [1].
Постановка проблеми. Одним з напрямів протиправної діяльності на державному кордоні є підповерхнева контрабанда із застосуванням підземних комунікацій для незаконного переміщення алкогольних виробів, зокрема спирту, а також пального і мастильних
матеріалів, а у перспективі можливо очікувати і передавання таким
способом електроенергії. Це дослідження є важливими для України,
яка протягом останніх років активно виявляє підземні комунікації.
Результати досліджень мають допомогти в обґрунтуванні вимог до
перспективних технічних засобів охорони державного кордону щодо
виявлення незаконних підземних комунікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з
дослідженням засобів підповерхневої локації та георадарних технологій пошуку розкривають учені: П. М. Александров [2], А. О. Абрамович
[3], О. В. Букін [4], А. Б. Казарін, Б. А. Казарін [5] та ін.
Мета статті: провести аналіз застосуванням засобів підповерхневої контрабанди, дослідити характерні особливості їх прокладання,
виявлення, що дозволить у перспективі забезпечити ефективний моніторинг такого типу правопорушень на державному кордоні України.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Здебільшого суттю протиправної діяльності на державному кордоні є контрабандна діяльність як загроза безпеці держави у різних
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сферах її діяльності. Контрабанда суттєво впливає на криміногенну
ситуацію, має організований характер та здійснюється злочинними
організаціями. Протидія контрабанді постійно розвивається відповідно до способів і засобів її реалізації.
Розглянемо деякі аспекти такої діяльності, які є суттєвими для
врахування при моніторингу новітніх способів і засобів контрабанди.
Соціально-психологічний портрет контрабандиста такий: готує, планує, здійснює масштабну операцію. Контрабандисти інформовані про
можливі шляхи переміщення, вдаються до хитрощів. Метою їх діяльності може бути завдання державі шкоди, вони беруть активну участь
у створенні сприятливої для них криміногенної ситуації і використовують будь-які можливості.
Найбільш небезпечна категорія контрабандистів – це члени організованих угруповань і найнебезпечніші міжнародні угруповання.
Вони спеціалізуються на контрабанді зброї, стратегічній сировині,
боєприпасах тощо. У переважній більшості – це громадяни України
із середньою спеціальною і вищою освітою, колишні і діючі співробітники правоохоронних органів. Як наслідок – відбувається витіснення
примітивного злочинця інтелектуальними, більш вишуканими способами протиправної діяльності, створення «зелених коридорів».
Для здійснення протиправних акцій активно використовують місцевих жителів, які добре знають особливості місцевості, порядок роботи прикордонних нарядів. Про зростання «професійності» контрабандистів свідчить поява відносно нового способу контрабанди із застосуванням підповерхневого середовища. Якщо раніше, за наявності
сигналізаційного загородження, у такому середовищі обладнувались
підкопи під загородженням, то на сьогодні інтенсивно застосовують
трубопроводи і навіть тунелі (рис. 1).
Актуальним є розгляд класифікаційних ознак розподілу загроз
національній безпеці держави та встановлення на їх основі декомпозиції загроз у сфері прикордонної безпеки відносно сфер і суб’єктів
національної безпеки держави [6].
Сутність загроз національній безпеці держави покладено до принципу розподілу останньої на різні сфери. У зв’язку із цим опис деком368
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позиції загроз у сфері безпеки державного кордону відносно сфер і
суб’єктів національної безпеки держави як складної системи подано
при застосуванні теорії ієрархічних багаторівневих систем, основою
якої є стратифікований опис складових (рис. 2) [7].
6

Рис. 1. Статистичні дані виявлення підповерхневої контрабанди на

Рис. 1. Статистичні
дані виявлення
підповерхневої
контрабанди
державному кордоні
України протягом
2012-2019 років
на державному кордоні України протягом 2012-2019 років

На Чи
метарівні
або
рівні сфер
безпеки
проблемакордоні
національної
є суттєвими
протиправна
діяльність
на державному
України із безпекизастосуванням
держави розглядається
в
цілому
у
тісному
зв’язку
засобів підповерхневої контрабанди? Щоб відповісти ізна Законом
дане
України
«Про
основи
національної безпеки України» [8], а також анапитання необхідно провести декомпозицію загроз у сфері прикордонної
лізується
місце загроз і небезпек серед інших проблем держави. Хабезпеки відносно сфер і суб’єктів національної безпеки держави.
рактерно, що воєнна сфера і сфера безпеки державного кордону відЗважаючи на вищесказане, актуальним є розгляд класифікаційних ознак
несені до одного блоку сфер національної безпеки, що вказує на спорозподілу загроз національній безпеці держави та встановлення на їх основі
рідненість завдань.
декомпозиції
загроз
прикордонної
безпеки
відносно сфер національної
і суб’єктів
Макрорівень
– уцесфері
рівень
суб’єктів
забезпечення
національної
безпеки
держави
[6].
безпеки. На даному рівні, відповідно до Закону України [8], чітко винаціональній
безпецізабезпечувати
держави покладено
до принципу беззначеноСутність
организагроз
держави,
які мають
національну
останньої
на різні
сфери. У зв’язку ізщодо
цим, опис
декомпозиції
загроз у між
пекурозподілу
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Проте,
неоднозначність
розподілу
функцій
суб’єктами
(міністерствами
і службами)
може
призвести
до неузгосфері безпеки
державного кордону
відносно сфер
і суб’єктів
національної
дженості,
дій із виявлення,
загрозам.
безпеки нескоординованості
держави, як складної системи,
подано припротидії
застосуванні
теорії
Більшість
завдань
мікрорівня
–
безпосереднього
рівня
–
ієрархічних багаторівневих систем, основою якої є стратифікований загроз
опис
пов’язано
з
типом
діяльності
суспільства
і
за
своєю
суттю
є
завданскладових (рис.2) [7].
нями системного аналізу загроз окремих суб’єктів забезпечення
національної безпеки в цілому для всіх галузей і сфер функціонування держави й відрізняються обмеженнями, визначенням пріоритету
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суб’єктів у межах окремої сфери щодо рішення цих завдань [3]. Саме
даний рівень є визначальним у встановленні значимості загроз для
прикордонної сфери.
Національна безпека держави
Зовнішньополітична
сфера

Сфера

державної
безпеки

Воєнна сфера та
Внутрішньо
Науковополітична технологічна
сфера безпеки
сфера
сфера
державного кордону

Сфера
цивільного
захисту

Екологічна
сфера

Соціальна та Інформаційна
гуманітарна
сфера
сфера

Метарівень – рівень сфер безпеки
Збройні Сили України

Національна гвардія України
україни

Державна прикордонна служба України

Загрози національній безпеці держави
які виявляються у визначеній сфері

стосовно яких здійснюється протидія у
визначеній сфері

які виявляються у прикордонній сфері,
а реалізуються у воєнній сфері

Класифікаційні ознаки розподілу загроз та
ризиків національній безпеці держави

які виявляються і реалізуються у
прикордонній сфері
які виявляються у прикордонній сфері,
а реалізуються у інших сферах

за ступенем взаємного
впливу між суб’єктом
забезпечення
національної безпеки і
загрозою, ризиком

загрози, які виявляються технічними засобами

Радіоелектронний комплекс моніторингу

Служба безпеки України

інші

Макрорівень - рівень суб'єктів забезпечення національної безпеки

за
значимістю
виявлення
загрози,
ризику

Мікрорівень –
рівень загроз
які реалізуються у визначеній сфері

які виявляються тільки у
прикордонній сфері
які першими виявляються у
прикордонній сфері
які першими виявляються у інших
сферах

загрози, які виявляються оперативними силами
Субмікрорівень – засоби виявлення, протидії загрозам

Рис 2. Декомпозиція загроз у сфері прикордонної безпеки відносно сфер
і суб’єктів національної безпеки держави

Загрози, які виявляються у прикордонній сфері, а реалізуються у
воєнній сфері, наприклад переміщення ядерних боєприпасів, є найбільш значимими. Реалізація їх зведе нанівець досягнення у інших
сферах діяльності. Не менш значимими є загрози, які виявляються
тільки у прикордонній сфері, наприклад застосування засобів підповерхневої контрабанди. Такими засобами на сьогодні транспортується пальне, спирт, сигарети, незаконні мігранти, можливе переміщення
і зброї, передавання електроенергії.
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Основні завдання субмікрорівня – це рівень засобів виявлення,
протидії загрозам і пов’язані з галузями діяльності, з вирішенням питань системного аналізу напрями моніторингу і нейтралізації в основному небезпек для окремої галузі. Очевидно, саме на даному рівні найбільш ефективно, з мінімальними затратами здійснюється моніторинг і
одночасна протидія (управління), нейтралізація загрози національним
інтересам.
Характеристика загроз у сфері прикордонної безпеки, які пов’язані
із застосуванням засобів підповерхневої контрабанди подано в таблиці [9]-[56].
Із порівняння змісту загроз можна зробити висновок, що як значима загроза контрабандної діяльності шляхом застосування підземних комунікацій виявляється тільки на кордоні, але реалізується
здебільшого у економічній, соціальній сферах. Це потребує визначення значимості загроз з метою визначення пріоритетності їх і у подальшому, обґрунтування вимог до технічних засобів їх виявлення на
державному кордоні. Вирішення цього важливого питання повинно
враховувати потреби ДПСУ в плані інженерно-технічного оснащення
прикордонних підрозділів, при всебічному вивченні новітніх напрацювань вітчизняних та зарубіжних виробників засобів охорони, тобто
при окресленні вимог та структури парку засобів виявлення. Важливо
визначити пріоритетність загроз національній безпеці держави щодо
прикордонної сфери, декомпозицію яких подано на рисунку 2 [7].
Запропоновано за новою ознакою – за ступенем взаємного впливу
між суб’єктом забезпечення національної безпеки і загрозою – таку
ієрархію значимості загроз:
які виявляються і стосовно яких здійснюється протидія у воєнній
або прикордонній сферах;
які тільки виявляються у прикордонній сфері;
які виявляються і які реалізуються у прикордонній сфері.
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Тип
контрабанди

2

Паливомастильні
матеріали

Паливомастильні
матеріали

Спирт

Дата та
місце виявлення

1

10.07.2012
Луганська
область

25.09.2012
Луганська
область

02.10.2012
Вінницька
область

Збірник

наукових праць

-

Пластик

-

184 м

40 мм
150 м

90 мм
1100 м

2м

-

-

Характеристика
засобу контрабанди
МатеДіаметр,
Глибина
ріал
довжина
залягання
3
4
5

-

Перевірка
ділянки
кордону

-

6

Спосіб
виявлення
7

Фото

Характеристика загроз, які пов’язані із застосуванням засобів
підповерхневої контрабанди (трубопроводи) на державному кордоні

Таблиця
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Національної академії Державної
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-

Паливомастильні
матеріали

Паливомастильні
матеріали

08.10.2012
Луганська
область

01.03.2013
Луганська
область

2

05.10.2012
Луганська
область

1

Пластик

Пластик

Пластик

3

80 мм
300 м

-

100 мм
150 м

4

0,7 м

-

1м

5

За оперативними
даними

Перевірка
ділянки
кордону

Просідання ґрунту

6

7

технічнi НАУКИ

373

374

Збірник

наукових праць

01.07.2013
Луганська
область

Паливомастильні
матеріали

Паливомастильні
матеріали

Паливомастильні
матеріали

04.03.2013
Луганська
область

19.03.2013
Луганська
область

2

1

-

Пластик

-

3

110 мм
-

70 мм
-

90 мм
-

4

-

-

1м

5

Просідання ґрунту

Використання георадару

Використання георадару

6

7
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-

Спирт

Паливомастильні
матеріали

01.09.2013
Чернівецька область

09.09.2013
Луганська
область

2

20.08.2013
Одеська
область

1

Пластик

-

-

3

75 мм
400 м

1200 м

-

4

-

-

-

5

Перевірка
ділянки
кордону

Перевірка
ділянки
кордону

Перевірка
ділянки
кордону

6

7

технічнi НАУКИ

375

376

-

30.01.2014
Вінницька
область

Спирт

01.11.2013
Вінницька
область

Паливомастильні
матеріали

Паливомастильні
матеріали

09.09.2013
Луганська
область

13.12.2013
Луганська
область

2

1

Збірник

наукових праць

Пластик

-

Пластик

-

3

32 мм
196 м

75 мм
200 м

25 мм
230 м

100 мм
-

4

-

Перевірка
ділянки
кордону

-

Обстеження
фарватеру річки

По дну
річки
Дністер

-

Перевірка
ділянки
кордону

6

0,5 м

5

-

7
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2

Паливомастильні
матеріали

-

Спирт

Спирт

1

30.01.2014
Луганська
область
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26.02.2014
Луганська
область

27.06.2014
Одеська
область

20.12.2014
Вінницька
область
Пластик

-

-

Пластик

3

430 м

32 мм
2000 м

110 мм
900 м

90 мм
100 м

4

-

-

1,5 м

0,6 м

5

Перевірка
ділянки
кордону

Перевірка
ділянки
кордону

Використання георадару

Перевірка
ділянки
кордону

6

-

7
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377

378

Збірник

наукових праць

27.06.2015
Сумська
область

21.12.2014
Одеська
область

21.12.2014
Вінницька
область

1

-

Спирт

Спирт

2

-

-

Пластик

3

70 мм
150 м

600 м

35 мм
300 м

4

0,25 м

-

-

5

Перевірка
ділянки
кордону

За оперативними
даними

За оперативними
даними

6

7
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2

Паливомастильні
матеріали

-

Паливомастильні
матеріали

1

21.07.2015
Луганська
область

24.07.2015
Луганська
область
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2019

03.08.2015
Луганська
область
-

-

-

3

-

80 мм
-

-

4

-

-

1м

5

Використання георадару

Використання георадару

-

6

7
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379

380

-

Невідома
речовина

Спирт

02.09.2015
Чернівецька
область

09.09.2015
Одеська
область

Паливомастильні
матеріали

19.08.2015
Харківська
область

27.08.2015
Вінницька
область

2

1

Збірник

наукових праць

-

Поліетилен

Поліетилен

Пластик

3

25 мм
450 м

50 мм
-

25 мм
30 м

50 мм
-

4

-

0,2 м

0,1 м

0,5 м

5

-

Використання
георадару

Перевірка
ділянки
кордону

-

6

-

7
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2

Паливомастильні
матеріали

Паливомастильні
матеріали

-

Паливомастильні
матеріали

1

17.11.2015
Луганська
область

21.11.2015
Луганська
область
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2019

01.12.2015
Луганська
область

28.03.2016
Луганська
область
-

Метал

-

-

3

80 мм
-

100 мм
-

200 мм
-

5000 м

4

2м

2м

3м

-

5

Використання георадару

Використання георадару

-

Використання георадару

6

7
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381

382

Збірник

наукових праць

27.07.2016
Луганська
область

-

-

Паливомастильні
матеріали

30.03.2016
Луганська
область

16.07.2016
Луганська
область

2

1

Пластик

Пластик

-

3

100 мм
-

-

-

4

-

1,5 м

2м

5

Використання георадару

Використання георадару

Використання георадару

6

7
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2

Паливомастильні
матеріали

-

Спирт

1

13.08.2016
Луганська
область

05.09.2016
Одеська
область
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25.09.2017
Одеська
область
Пластик

Пластик

-

3

32 мм
150 м

20 мм
100 м

100 мм
-

4

-

-

-

5

Перевірка
ділянки
кордону

Перевірка
ділянки
кордону

Використання георадару

6

7
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383

384

15.11.2017
Чернівецька область

08.11.2017
Вінницька
область

1

Спирт

Спирт

2

Пластик

Пол іе тилен

3

150 м

460 м

4

10-20 см

0,3 м

5

-

Перевірка
ділянки
кордону

6

7
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Спирт

Спирт

28.12.2017
Одеська
область

2

16.11.2017
Вінницька
область

1

Гума

Пластик

3

900 м

30 м

4

0,1 м

0,2 м

5

Перевірка
ділянки
кордону

Перевірка
ділянки
кордону

6

7
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385

386

Збірник

наукових праць

Паливомастильні
матеріали

Паливомастильні
матеріали

07.06.2018
Харківська область

15.06.2019
Луганська
область

2

1

-

-

3

-

50 мм
-

4

-

-

5

-

За оперативними
даними

6

7
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2

Паливомастильні
матеріали

Сигарети

1

12.08.2019
Харківська
область

10.09.2019
Чернівецька
область
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-

-

3

10 м

100 мм
-

4

-

1м

5

Перевірка
ділянки
кордону

Перевірка
ділянки
кордону

6

7
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На наступному рівні ієрархії загроз поділ їх здійснюється за ознакою значимості виявлення:
які виявляються тільки у прикордонній сфері;
які першими виявляються у прикордонній сфері;
які першими виявляються в інших сферах.
Застосування засобів підповерхневої контрабанди будемо відносити до перших позицій розглянутої ієрархії значимості загроз, що
вказує на актуальність розвитку засобів протидії їм.
Відповідно до довідки про результати застосування георадарів
протягом 2019 року Державною прикордонною службою України, у
Держприкордонслужбі всього в наявності 7 одиниць георадарів марки «EZYRAD GPR Pro»: у СхРУ – 2 од., ПнРУ – 1 од., ЗхРУ – 2 од.,
ПдРУ – 2 од. Здійснено обстеження 363,3 км державного кордону.
Місць, на яких можливе приховане облаштування підземних комунікацій, не виявлено. Існують проблемні питання, а саме тактико-технічні характеристики зазначеного приладу не дозволяють виявляти
трубопроводи, що прокладені за допомогою поліпропіленових, пластикових, гумових труб та шлангів та таких, що мають діаметр менше
100 мм. Департаментом озброєння та техніки планується закупівля
8 од. георадарів для забезпечення кожного прикордонного загону технічним засобом виявлення засобів підповерхневої контрабанди на
державному кордоні [57].
За результатами проведеного аналізу можна відзначити, що розміри виявлених обєктів у поперечному напрямку мають два спектри
значень, це 20 мм–100 мм для трубопроводів і 0,5–1,5 м для тунелів.
Щодо глибини закладки засобів, то переважну більшість їх прокладено на глибині до 2 м. Матеріал засобів це пластик, гума. Отримані дані
слід враховувати у подальшому при обгрунтуванні вимог до засобів
виявлення підповерхневої контрабанди.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Відносно новими є загрози, які пов’язані із застосуванням засобів
підповерхневої контрабанди на державному кордоні. Прихованість,
потенційна можливість транспортування людей і зброї, задіяння між388
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державних криміналістичних угруповань робить такий тип загроз значимим як для ДПСУ, так і в цілому для національної безпеки держави.
Загальна вимога щодо оснащення новими технічними засобами
охорони є такою: засоби повинні забезпечувати, насамперед, моніторинг загроз, що виявляються тільки у прикордонній сфері, наприклад
контрабанди із застосуванням підземних комунікацій. Така загроза
переважно виявляється тільки у прикордонній сфері, оскільки засоби
протиправної діяльності територіально розміщуються саме у прикордонні, на відміну, наприклад, від незаконної міграції, якій протидіяти
починають у країнах-донорах.
Визначальним у підвищенні ефективності охорони державного
кордону є обґрунтування концептуальних положень розвитку технічних засобів, формування їх парку на основі обґрунтованих вимог до
перспективних технічних засобів, що дозволить якісно змінити функціонування системи охорони і забезпечить ефективні умови виявлення правопорушень. З цією метою у подальшому необхідно обґрунтувати загальні вимоги до технічних засобів охорони, що виявляють засоби підповерхневої контрабанди на державному кордоні. Водночас
слід ураховувати отримані узагальнені статистичні ознаки розміщення таких засобів на кордоні.
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https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-prikordonnik-vijavili-chergovijtryboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).
31. На українсько-російському кордоні виявили підпільний трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-ykrainsko-rosijskomy-kordoni-vijavilipidpilnij-tryboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).
32. В Луганській області прикордонники виявили трубопровід для незаконного перекачування ПММ. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-lyganskijoblasti-prikordonniki-vijavili-tryboprovid-dlja-nezakonnogo-perekachyvannja-pmm/ (дата звернення: 10.10.2019).
33. На Луганщині продовжуються заходи з виявлення підпільних трубопроводів. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prodovzhyjutsjazahodi-z-vijavlennja-pidpilnih-tryboprovodiv/ (дата звернення: 10.10.2019).
34. На Луганщині прикордонники виявили трубопровід для переміщення ПММ. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonnikivijavili-tryboprovid-dlja-peremishhennja-pmm/ (дата звернення: 10.10.2019).
35. На Харківщині знешкоджено ще один трубопровід, яким правопорушники планували перекачувати пальне. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/
na-harkivshhini-zneshkodzheno-shhe-odin-tryboprovid-jakim-pravoporyshnikiplanyvali-perekachyvati-palne-/ (дата звернення: 10.10.2019).
36. Прикордонники виявили прокладений через річку Дністер трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-vijavili-prokladenijcherez-richky-dnister-tryboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).
37. На Буковині за допомогою георадару виявили трубопровід. URL:
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38. На кордоні з Молдовою прикордонники затримали українця, який
заливав спирт в каністри із трубопровода. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/
video-na-kordoni-z-moldovoju-prikordonniki-zatrimali-ykraincja-jakij-zalivavspirt-v-kanistri-iz-tryboprovoda-/ (дата звернення: 10.10.2019).
39. На Луганщині прикордонники та співробітники СБУ виявили один з
найдовших трубопроводів для переміщення контрабандного пального. URL:
https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonniki-ta-spivrobitniki-sbyvijavili-odin-z-najdovshih-tryboprovodiv-dlja-peremishhennja-kontrabandnogopalnogo/ (дата звернення: 10.10.2019).
40. На кордоні з РФ виявлено черговий трубопровід для переміщення
контрабандного пального. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-z-rfvijavleno-chergovij-tryboprovid-dlja-peremishhennja-kontrabandnogo-palnogo/
(дата звернення: 10.10.2019).
41. На Луганщині виявили трубопровід, який проходив на глибині 2 метрів з РФ до України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-vijavilitryboprovid-jakij-prohodiv-na-glibini-2-metriv-z-rf-do-ykraini/ (дата звернення: 10.10.2019).
42. Cпівробітники Держприкордонслужби спільно з ДФС та СБУ проводять спеціальні заходи по недопущенню переміщення палива через кордон.
URL:
https://dpsu.gov.ua/ua/news/video-cpivrobitniki-derzhprikordonslyzhbi-spilno-z-dfs-ta-sby-provodjat-specialni-zahodi-po-nedopyshhennjuperemishhennja-paliva-cherez-kordon-/ (дата звернення: 10.10.2019).
43. На Луганщині прикордонники демонтували трубопроводи та комунікації, що вели до баз накопичення. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/nalyganshhini-prikordonniki-demontyvali-tryboprovodi-ta-komynikacii-shho-velido-baz-nakopichennja/ (дата звернення: 10.10.2019).
44. На Луганщині правоохоронці виявили на глибині 1,5 метра трубопровід з РФ до України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEO-NaLuganshchini-pravoohoronci-viyavili-na-glibini-15-metra-truboprovid-z-RF-doUkraini/ (дата звернення: 10.10.2019).
45. На Луганщині прикордонники виявили підпільний трубопровід.
URL:
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Luganshchini-prikordonniki-viyavilipidpilniy-truboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).
46. Підпільну підземну комунікацію виявили прикордонники на
Луганщині. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEO-Pidpilnu-pidzemnukomunikaciyu-viyavili-prikordonniki-na-Luganshchini/
(дата
звернення:
10.10.2019).
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47. В Одеській області прикордонники виявили підпільний трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/V-Odeskiy-oblasti-prikordonniki-viyavilipidpilniy-truboprovid-/ (дата звернення: 10.10.2019).
48. На Одещині прикордонники викрили трубопровід, який готували для незаконної перекачки спирту. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/NaOdeshchini-prikordonniki-vikrili-truboprovid-yakiy-gotuvali-dlya-nezakonnoiperekachki-spirtu/ (дата звернення: 10.10.2019).
49. Українські та молдовські прикордонники виявили з обох боків
кордону майже кілометр трубопроводу. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/
Ukrainski-ta-moldovski-prikordonniki-viyavili-z-oboh-bokiv-kordonu-mayzhekilometr-truboprovodu/ (дата звернення: 10.10.2019).
50. Прикордонники України та Молдови виявили на кордоні трубопровід для переміщення спирту. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/PrikordonnikiUkraini-ta-Moldovi-viyavili-na-kordoni-truboprovid-dlya-peremishchennyaspirtu/ (дата звернення: 10.10.2019).
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загону виявили спиртопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEONa-kordoni-z-Moldovoyu-prikordonniki-Mogiliv-Podilskogo-zagonu-viyavilispirtoprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).
52. На Одещині правоохоронці виявили майже два кілометри трубопроводів. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Odeshchini-pravoohoronciviyavili-mayzhe-dva-kilometri-truboprovodiv/ (дата звернення: 10.10.2019).
53. На Харківщині прикордонники виявили та демонтували підземний
трубопровід через державний кордон. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/NaHarkivshchini-prikordonniki-viyavili-ta-demontuvali-pidzemniy-truboprovidcherez-derzhavniy-kordon/ (дата звернення: 10.10.2019).
54. На Луганщині правоохоронці виявили підземний трубопровід для
незаконного переміщення ПММ з РФ. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/NaLuganshchini-pravoohoronci-viyavili-pidzemniy-truboprovid-dlya-nezakonnogoperemishchennya-PMM-z-RF/ (дата звернення: 10.10.2019).
55. На Харківщині виявили трубопровід, яким правопорушники намагалися перекачувати пальне. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-harkivshhinivijavili-tryboprovid-jakim-pravoporyshniki-namagalisja-perekachyvati-palne-/
(дата звернення: 10.10.2019).
56. На Буковині прикордонники виявили трубопровід для переміщення
сигарет. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Bukovini-prikordonniki-viyavilitruboprovid-dlya-peremishchennya-sigaret/ (дата звернення: 10.10.2019).
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Oleh Shincaruk, Mykola Lysyy, Yuliia Babiy, Andriy Chukanov. Analysis of
the state of the illegal activities on the state border of Ukraine with the application of subsidiary controlling.
One of the areas of illegal activity at the state border is subsurface smuggling
with the use of underground communications for the illegal movement of alcoholic
products, in particular alcohol, as well as fuel and lubricants, and in the future it is
possible to expect the transmission of electricity in this way. The concealment, the
potential for the transportation of people and weapons, the involvement of interstate forensic groups makes this type of threats significant both for the State Border
Service of Ukraine and for the national security of the country as a whole.
Effective counteraction to such threats requires a detailed analysis of the characteristics of the facilities for the implementation of subsurface smuggling, obtaining generalized statistical indications of the placement of such facilities at the border. Therefore, the analysis of the current state of illegal activity on the state border
of Ukraine with the use of means of surface smuggling. The main aspects of such
activity are considered, which are essential for consideration when monitoring the
state border of Ukraine.
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The analysis shows that the dimensions of the detected objects in the transverse direction have two spectra of values, 20-100 mm for pipelines and 0.5-1.5 m
for tunnels. As for the depth of the bookmarks, the vast majority of them are laid
at a depth of up to 2 m. The material of the pipelines is plastic, rubber. The data
obtained should be further considered in the substantiation of the requirements for
surface-contraband detection.
In addition, the paper gives a brief description of the tests and the use of new
samples of technical means of border protection - radar. The tasks for ensuring the
effective implementation of the security policy at the state border of Ukraine have
been identified.
Key words: state border; surface smuggling; underground communications;
ground radar; technical means of protection.

№ 2(80)
2019

403

Вимоги до оформлення статей
Структурні параметри
Статті повинні містити такі елементи: 1. ВСТУП (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті).
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Анотація
Анотація повинна містити такі елементи: ім’я та прізвище, назва
статті, анотація, ключові слова.
Якщо текст статті українською, то на початку подається анотація
українською мовою, а в кінці статті англійською, якщо стаття подається англійською, то анотація на початку статті подається англійською, а
в кінці статті українською.
Анотація (від 1800 до 2500 знаків) українською та англійською мовами з назвами статті та ключовими словами (5–8 слів).
Технічні параметри
Загальний обсяг: 9–15 сторінок.
Мова публікації: українська, англійська.
Стандарти: шрифт Tіmеs Nеw Rоmаn, кегль (розмір шрифту) – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, усі поля – 2 см,
редактор Wоrd, тип файла – документ Wоrd 97–2003 (обов’язково).
Пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем мають бути нерозривними.
Обов’язкове дотримання правил вживання тире (–) і дефіса (-).
Список літератури – у порядку появи в тексті (не більше 20 найменувань).
Формули оформляються через редактор формул MаthTypе, розмір
символів – 10, довжина формул не повинна перевищувати 80 мм. Формули набираються у формульному редакторі MаthTypе латинськими
символами або англійськими з клавіатури, кирилиця не допускається.
Рисунки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені
одним об’єктом або згруповані.
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Зразок оформлення статті
УДК

Ім’я Прізвище
науковий ступінь, вчене звання, посада
місце роботи: назва установи (у називному відмінку), місто
ORCID ID
email@email.com

НАЗВА СТАТТІ

Анотація. Текст анотації мовою тексту статті. Зміст анотації має стисло
і достатньо інформативно підсумовувати основні ідеї й отримані результати дослідження. Анотація має бути обсягом від 1800 до 2500 знаків разом з
ключовими словами.
Ключові слова: поняття 1; поняття 2; поняття 3 (від 5-ти до 8-ми).

1. ВСТУП (обов'язковий розділ)

Постановка проблеми. …
Аналіз останніх досліджень і публікацій. …
Мета статті. …
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ (необoв’язковий
розділ)
3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (необoв’язковий розділ)
4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (обoв’язковий розділ)
5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (обoв’язковий розділ). У цьому розділі коротко підсумовуються результати дослідження, викладеного в основній частині, та
обов’язково зазначаються напрями подальших розвідок.
6. ПОДЯКА (необoв’язковий розділ)
Список використаних джерел
Оформляється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 “Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” або відповідно до вимог стилю APA (American Psychological
Association) – міжнародного стилю оформлення наукових публікацій. Зразки
оформлення за цими стилями додаються у прикріплених файлах.
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References (translated and transliterated)
Перекладений та транслітерований латиницею список використаних
джерел (шрифт 12 пт), оформляється відповідно до одного з обраних стилів.
Анотація
Анотація повинна містити такі елементи: ім’я та прізвище, назва статті,
анотація, ключові слова.
Якщо текст статті українською, то на початку подається анотація українською мовою, а в кінці статті англійською, якщо стаття подається англійською, то анотація на початку статті подається англійською, а в кінці статті
українською.
Анотація (від 1800 до 2500 знаків) українською та англійською мовами з
назвами статті та ключовими словами (5–8 слів).

Документальний супровід статті
1. Рецензія фахівця (кандидата або доктора наук) у галузі науки,
за якою підготовлена стаття (для авторів, які не мають наукового ступеня кандидата наук, доктора наук), за формою:
Рецензія
на статтю _______________________________________________
			 (посада, прізвище, ініціали автора та назва статті)

Текст рецензії _________________________________________________
___________________________________________________________
Рецензент __________________________________________________
		
(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали)
________ 				
“___” ______________ 20__ р.
(підпис)

Примітка. Рецензія на статтю пишеться в довільній формі. Обов’язково під-

креслюються: відповідність вимогам до наукових статей; новизна теоретичних результатів та їх практичне значення; відповідність назви статті її змісту; обґрунтування висновків, зроблених авторами; висновок (статтю прийняти до публікації із зазначенням галузі наук).
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Експерт: _________________________________
		

(підпис, ініціали, прізвище)

3. Відомості про автора (авторів)
Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________
Науковий ступінь та вчене звання ____________________________
Місце роботи ____________________________________________
Посада _________________________________________________
Ідентифікаційний номер __________________________________
Номер, серія паспорта, ким і коли виданий ______________________
Домашня адреса _________________________________________
Контактні номери телефонів _______________________________
Е-mаіl __________________________________________________
Відомості про рецензента
Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________
Науковий ступінь та вчене звання ____________________________
Контактна інформація
Відповідальний секретар – Дем’янюк Юрій Анатолійович.
Моб. тел.: 068-203-59-21, роб. тел.: (0382) 65-65-93,
е-mаіl: zbnp-nadpsu@ukr.net
№ 2(80)
2019

407

№ 2(80)2019
Фахове друковане видання включено
до Переліку наукових фахових видань
України у галузі військових та технічних наук
(наказ МОН України від 06.11.2014 № 1279)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації КВ № 16331-4803ПР від 27.01.2010
Редакційний штат:
Кондратюк Світлана Сигізмундівна, редактор, м. Хмельницький, Україна
Поштова Оксана Петрівна, оператор, м. Хмельницький, Україна
Віддруковано з оригіналів авторів
Відповідальність за достовірність фактів та інших даних несуть автори
Здано до набору 08.04.2019. Підписано до друку 15.05.2019
Формат 60×84/16. Гарнітура Minion Pro. Тираж 100 прим.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 14,59. Обл.-вид. арк. 15,06
Адреса редакції та видавця:
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007, Україна
тел. +38(0382)65-05-93. http://nadpsu.edu.ua/nauka/fahovi-vidannya-akademiyi/
Електронну версію збірника розміщено за веб-адресою
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnapv_ppn/index.html
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3010 від 22.10.2007. Зам. № 773

