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Анотація: В статті запропоновано удосконалення моделі 

застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій (на основі організації виконання спеціальних завдань під 
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на радіаційно-

небезпечних об’єктах, з урахуванням досвіду ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС). Одним з основних елементів 
наведеної моделі є метод кількісного оцінювання ризику 
застосування військ (сил) під час ліквідації надзвичайних ситуацій, 

який дозволяє враховувати ризик їх застосування в надзвичайних 
ситуаціях. Спираючись на існуючі підходи щодо оцінки застосування 
військ (сил), в статті розглядається можливість вдосконалення 
методу оцінки ефективності їх функціонування під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. В статті розглянуті шляхи удосконалення базової імітаційно-

аналітичної моделі, у якій потрібно врахувати динаміку процесів ліквідації наслідків НС та ризиків 
для військ (сил). Проведений пошук рішень щодо застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на основі оцінки ризику їх застосування, на відміну від існуючих методик, що 

дозволить інтегрально враховувати можливості застосування підрозділів, військових частин та 
визначати рівень доцільності виконання тих чи інших завдань, дозволить розподіляти завдання по 
наявним силам і забезпечить мінімально припустиме їх ураження в надзвичайних ситуаціях, та 
отримання, при цьому, максимального ефекту. 

Ключові слова: ризик, оцінка ризику, ліквідація наслідків, надзвичайні ситуації. 
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1. Постановка проблеми  
 

Участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) є одним з завдань застосування 
військ (сил) Збройних Сил України [1].  

Проблематика удосконалення методики обґрунтованості застосування військ (сил) під 
час ліквідації наслідків НС пов’язана з рядом труднощів, які обумовлені, перш за все, 
складністю формалізації застосування різних за призначенням військ (сил) і засобів, великою 
кількістю випадкових процесів НС, невизначеністю надходження завдань та необхідністю 
введення значної кількості обмежень та припущень тощо.  

Розв’язання такої невідповідності можливо за рахунок удосконалення моделі 
застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків НС. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій 

 

Обґрунтоване та ефективне застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій (НС) забезпечується наступними факторами:  

наявністю рішення на застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків НС;  
своєчасністю надходження інформації про структуру, стан і процес розвитку НС та її 

наслідки;  
відповідністю військ (сил) умовам НС;  
наявність підготовлених органів управління;  
умілим управлінням силами і засобами;  
наявністю відповідного завданням озброєння, військової та спеціальної техніки, 

обладнання, устаткування та засобів захисту;  
наявністю і рівнем підготовки особового складу до виконання поставлених завдань;  
здатністю військ (сил) виконувати завдання в специфічних умовах НС та інше. 
В свою чергу, оцінка й приймання адекватних, з огляду на ризик завдань та заходів, 

управлінських рішень щодо організації ефективної та обґрунтованої ліквідації наслідків НС, 
насамперед, залежить від наявності адекватного методологічного апарату, здатного 
заздалегідь оцінювати ризик завдань, ефективність наявних військ (сил) в обстановці, що 
складається, та корегувати її відповідно обстановки, зокрема, обґрунтовувати та обирати 
найменш ризикований варіант дій [2].  

У цій ситуації поряд з якісним аналізом альтернативних варіантів оцінки ефективності, 
тобто дій військ (сил) в НС, ключового значення набуває кількісна оцінка результативності дій 
та її порівняння з рівнем ризику. 

Ефективність застосування та інші показники, що визначаються під час планування дій 
під час ліквідації наслідків НС оцінюються за допомогою відповідних методик. На сьогодні 
відомі поодинокі методики оцінювання ефективності різнорідних військ (сил) під час 
виконання заходів з ліквідації наслідків НС. Більшість з таких методик створені з 
використанням основ теорії цивільної оборони, захисту від зброї масового ураження та 
оперативного (бойового) забезпечення, і на жаль, не враховують особливості НС, їх відмінність 
від впливу зброї масового ураження, стан та можливості військ (сил) в НС та ризик виконання 
завдань [3; 4; 5]. Доцільно вважати, що ліквідація наслідків НС є процес послідовних дії військ 
(сил), у наслідок яких, з одного боку, наслідки НС ліквідуються, а з іншого – війська (сили), під 
впливом небезпечних факторів, накопичують ризик, тобто уражаються. Ці рівняння 
використовують оцінку ризику через математичне очікування втрат у військах (силах), що 
залучені до виконання спеціальних завдань.  

Послідовність моделювання та структура побудови математичної моделі детально 
розглянуті в роботах провідних вчених ЗС Україні [6; 7].  
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3. Постановка завдання 

 

Метою статті є удосконалення моделі застосування військ (сил) під час ліквідації 
наслідків НС. 

 

4. Виклад основного матеріалу 

 

Задля вирішення завдання обґрунтування методологічних основ застосування військ 
(сил) під час ліквідації наслідків НС перейдемо до удосконалення моделі застосування військ 
(сил) під час ліквідації наслідків НС. 

Варіант загальної схеми оцінювання ефективності застосування військ (сил) в НС з 
урахуванням ризику для військ (сил) відповідно до визначеного сценарію наведений на рис.1. 

В рамках створення моделі застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків НС слід 
враховувати, що їх втрати можуть бути безповоротними, санітарними та відтермінованими в 
часі відповідно до рівня ризику.  

Окрім того, матеріально-технічні ресурси, що фізично і технічно можуть бути 
неушкодженими, але можуть стати непридатними для подальшого використання, наприклад 
неприпустимо заражені небезпечними речовинами або вимагати спеціальних заходів щодо їх 
повернення до бойового складу, відновлення чи ряд заходів щодо спеціальної обробки. 
Зазначене питання в керівних документах не розглядається взагалі і це підтверджується 
відсутністю в них критеріїв і показників втрат в НС. Такі втрати за розробленою моделлю 
пропонується враховувати за розрахунком величини ймовірного ризику для військ (сил) та 
особового складу, що залучаються до ліквідації наслідків НС.  

Особливостями концептуальної математичної моделі застосування військ (сил) під час 
ліквідації НС на наш погляд повинно бути: 

одноманітність опису процесу (процесів, заходів) ліквідації наслідків НС; 
одноманітність опису військ (сил) – встановлення їх розрахункових одиниць. За умовну 

одиницю можливості прийнята емпірично визначена можливість відповідної розрахункової 
одиниці ліквідувати конкретні наслідки НС в конкретних умовах за визначений час. Під час 
визначення умовної одиниці можливостей доцільно приймати можливості одного відділення 
(розрахунку) за одну годину; 

одноманітність опису характеристик військ (сил);  
для врахування фактору часу моделюються ризики, що відповідають процесу ліквідації 

НС та обраховуються етапи (1,2,…, n) дій військ (сил) для урахування зміни впливу ризику;  
у вихідних даних моделі кожна дія залучених військ (сил) описується, як “об’єкт, що 

застосовується” та, як “об’єкт що уражається”; 
ієрархічний опис процесів;  
процеси верхніх рівнів ієрархії описуються, як сукупність процесів нижніх рівнів; 
в моделі деталізується опис захищеності військ (сил) залежно від ступеня 

укомплектованості засобами захисту, інженерного забезпечення тощо, місця у бойовому 
(доречно вважати – спеціальному) порядку шикування та інших факторів, які притаманні 
характерним (можливим) етапам процесу ліквідації; 

ступень деталізації процесу під час моделювання визначається ступенем деталізації 
вихідних даних; 

деталізація у просторі забезпечується шляхом введення і опису відстані від джерела НС; 
спеціальні дії угруповання військ (сил) в районі НС моделюються як, сукупність 

спеціальних дій військ (сил), військ (сил) – як дій їх складових частин (підрозділів). 
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Рис. 1. Загальна схема оцінювання ефективності застосування військ (сил) при ліквідації 
наслідків НС з урахуванням ризику їх застосування (відповідно до визначеного сценарію) 

Обрання сценарію (варіанту) дій військ (сил) в НС  

Обрання етапу дій військ (сил)в НС 

Моделювання застосування сил на обраному етапі дій (при використанні моделі) 

Розрахунок ризику та часткових показників ефективності застосування компонента 
угруповання сил на обраному етапі дій (при використанні моделі) 

 

Розрахунок загального ризику та узагальнених показників ефективності 
застосування військ (сил) за всіма етапами, що розглянуті 

Узагальнення результатів застосування військ (сил) під час ліквідації НС з 
урахуванням ризику 

Так 

Так 

Ні 

Розглянуті всі етапи? 

Призначення наступного етапу дій 

Ефективність сил 
недостатня? 

Ризик для  військ 
(сил) критичний? 

Так 

Ні 

Ні 

Підготовка вихідних даних про залучені сили  і наслідки НС для розробки сценарію 
дій і оцінювання ризику і ефективності застосування військ (сил) 

Розробка сценарію та визначення етапів дій військ (сил) в НС 
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Структурна схема імітаційно-аналітичної моделі застосування військ (сил) в НС наведена 
на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структурна схема імітаційно-аналітичної моделі застосування військ (сил) під час 
ліквідації наслідків НС з урахуванням їх ризику 

Підготовка вихідних даних  

Ввід вихідних даних в модель 

Модуль вводу тактико-спеціальних 
даних щодо дій військ (сил) 
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дій 

Вибір  
місця 

дій 

Вибір 
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ризику 

Розрахунок показників ефективності ліквідації НС з урахуванням ризику 

Накопичення результатів (модуль) 

Ризик критичний? 

недоцільно 

Прийняття рішення на продовження розрахунків 

Узагальнення результатів оцінювання ефективності дій військ (сил) 

Мета і завдання  
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Топологія НС 

Поетапні плани дій сил  
(формалізація способів дій в НС) 

Розробка сценарію дій  
 

Показники ефективності спеціального 
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Небезпечні фактори НС 
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Так 

Розрахунковий модуль 
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Метеорологія в районі НС 
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В моделі розраховується можливість та ефективність військ (сил), можливий ризик, 
проводиться їх порівняння та встановлюється доцільність дій за етапами ліквідації НС.  

Модель ґрунтується на використані математичного апарату методології оцінки ризику, 
методик оцінки ефективності виконання завдань в НС та методів прийняття рішення в умовах 
невизначеності [8; 9].  

Для встановлення окремих показників і адитивних коефіцієнтів модель використовує 
методи експертних оцінок. 

Відповідно до показників, що застосовуються в наведених методиках модель загалом 
дозволяє отримати: 

імовірність (математичні сподівання) кількості ураженого особового складу підрозділу, 
військової частини чи формування під час ліквідації наслідків НС; 

кількісний показник ефективності дій підрозділу, військової частини чи формування під 
час ліквідації наслідків НС; 

значення безпечного віддалення від джерела НС, час виконання завдань, час безпечного 
перебування в зонах НС; 

темп ліквідації НС наявним угрупованням військ (сил).  
Під час рішенні зворотних задач метод дозволяє отримати і інші результати. 
 

5. Висновки 

 

Таким чином, запропонована і розглянута удосконалена модель застосування військ 
(сил) під час ліквідації наслідків НС з урахуванням їх ризику дозволяє в умовах невизначеності 
НС, показників ризику, стану та можливостей військ (сил) оцінювати можливість їх 
застосування під час ліквідації наслідків НС, встановлювати доцільні форми і способи 
виконання завдань та більш обґрунтовано приймати управлінські рішення.  

Модель дозволяє змінити сталий порядок прийняття рішення на застосування військ 
(сил), зокрема в НС. 
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Аннотация: В статье предложено усовершенствование модели применения войск 
(сил) при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (на основе организации 
выполнения специальных задач при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
радиационно-опасных объектах, с учетом опыта ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС). Одним из основных элементов приведенной модели является метод 
количественной оценки риска применения войск (сил) при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, который позволяет учитывать риск их применения в чрезвычайных ситуациях. 
Опираясь на существующие подходы к оценке применения войск (сил), в статье 
рассматривается возможность улучшения метода оценки эффективности их 
функционирования во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В статье 
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рассмотрены пути совершенствования базовой имитационно-аналитической модели, в 
которой нужно учесть динамику процессов ликвидации последствий ЧС и рисков для войск 
(сил). Проведенный поиск решений по применению войск (сил) при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, на основе оценки риска их применения, в отличие от 
существующих методик, позволит интегрально учитывать возможности применения 
подразделений, воинских частей и определять уровень целесообразности выполнения тех 
или иных задач, позволит распределять задачи по имеющимся силам и обеспечит 
минимально допустимое их поражения в чрезвычайных ситуациях, и получения, при этом, 
максимального эффекта. 

Ключевые слова: риск, оценка риска, ликвидация последствий, чрезвычайные 
ситуации. 
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Abstract: The article proposes the improvement of the model of the use of troops (forces) 

during the elimination of the consequences of emergencies (based on the organization of the 

implementation of special tasks in the elimination of the consequences of emergencies on radiation-

hazardous objects, taking into account the experience of eliminating the consequences of the 

accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant). One of the main elements of the presented model 

is the method of quantitative assessment of the risk of the use of forces (forces) during the 

elimination of emergencies, which allows taking into account the risk of their use in emergencies. 

Based on existing approaches to assessing the use of troops (forces), the article examines the 

possibility of improving the method of assessing the effectiveness of their operation during the 

elimination of the consequences of emergencies. The article considers ways to improve the basic 

simulation-analytical model, which needs to take into account the dynamics of the processes of 

liquidation of consequences of the emergency and risks for the forces (forces). The search for 

solutions for the use of troops (forces) during the elimination of the consequences of emergencies 

on the basis of the assessment of the risk of their use, in contrast to existing methods, which will 

allow integral consideration of the possibility of the use of units and units, and determine the level 

of expediency of these or other tasks, will allow the distribution the task of the existing forces and 

will provide the minimum acceptable damage to them in emergencies, and thus obtaining maximum 

effect. 

Keywords: risk, risk estimation, liquidation of consequences, emergencies. 
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