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Анотація 

В статті досліджуються питання оцінювання впливу системи попередження про 
надзвичайні ситуації на потенційно-небезпечних об’єктах на спроможності військ (сил). 
Ефективне застосування військ (сил) в умовах виникнення надзвичайних ситуацій на 
потенційно-небезпечних об’єктах можливе тільки у разі обладнання місць розташування 
(базування) відповідними системами попередження. Ефективність системи попередження 
може бути оцінена ймовірнісним показником здатності даної системи виконувати 
покладені на неї завдання попередження військ (сил) про надзвичайні ситуації на 
потенційно-небезпечних об’єктах. Оцінювання ефективності системи попередження 
запропоновано здійснити відповідним показником, який залежить від імовірності 
сприйняття особовим складом сигналу попередження та ймовірності адекватної реакції 
особового складу на сигнал попередження. 
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Постановка проблеми           

Необхідність ведення Збройними Силами 
України операцій (бойових дій) на території із 
значною кількістю потенційно-небезпечних 
об’єктів (ПНО) вимагають чіткої організації 
заходів щодо попередження військ (сил) про 
надзвичайні ситуації на даних об’єктах [1, 2]. 

Для вироблення обґрунтованих рекомендацій 
щодо збереження необхідного рівня 

спроможностей військ (сил) в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій на ПНО 
важливу роль відіграє наявність відповідного 

методичного підходу для оцінювання впливу 
системи попередження військ на спроможності 
військ (сил), що і обумовлює актуальність 
даної статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій       

Окремі питання оцінювання 
спроможностей військ (сил) в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій на ПНО 

розглядаються в роботах [2-4]. Проте, 
оцінювання впливу системи попередження 
військ (сил) про надзвичайні ситуації на ПНО 
на спроможності військ (сил) у вказаних 
роботах розкривається тільки в 

організаційній площині, в більшості випадків 
приймається, що сигнали попередження 
доводяться своєчасно та дозволяють 
особовому складу провести відповідні заходи 
захисту. Тому, метою статті є викладення 
можливих підходів оцінювання впливу 
системи попередження про надзвичайні 
ситуації на ПНО на спроможності військ (сил). 
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Виклад основного матеріалу          

Ефективне застосування військ (сил) в 
умовах виникнення надзвичайних ситуацій на 
ПНО можливе тільки у разі обладнання місць 
розташування (базування) відповідними 
системами попередження. Зазначені системи 

являють собою комплекс технічних засобів та 
організаційних заходів, за допомогою якого 
забезпечується повідомлення особового 
складу, які перебувають у місцях 
розташування (базування), про виникнення 
надзвичайної ситуації, а також управління 

заходами захисту.  

Улаштування таких систем попередження 

передбачає виконання комплексу робіт, 
пов’язаних з вибором типу, характеристик 
елементів системи попередження, а також 
монтажем та введенням їх в експлуатацію.  

Водночас, як свідчить практика, змонтовані 
на сьогодні системи попередження не завжди 
забезпечують виконання покладених на них 
завдань [5]. Причиною такого стану є те, що 
оцінювання ефективності функціонування 
системи попередження військ (сил) про 
надзвичайні ситуації на ПНО як на стадії її 
проєктування, так і під час її експлуатації, не 
проводиться.  

З метою підвищення спроможностей 
військ (сил) в умовах виникнення 
надзвичайних ситуацій на ПНО пропонується 
уточнити алгоритм діями щодо оптимізації 
вибору параметрів системи попередження. 

Основною серед цих дій є проведення 
розрахунку показника ефективності 
функціонування даної системи, на підставі 
якого здійснюватиметься уточнення переліку 
необхідного обладнання для її побудови.  

Ефективність системи попередження 

може бути оцінена ймовірнісним показником 
здатності даної системи виконувати 
покладені на неї завдання попередження 
військ (сил) про надзвичайні ситуації на 
ПНО – kЕс. 

Значення показника kЕс ефективності 
функціонування системи попередження 
військ (сил) про надзвичайні ситуації на ПНО 
може бути розраховано на підставі розгляду 
можливих сценаріїв подій при подачі 
відповідного сигналу попередження про 
надзвичайну ситуацію.  

З цією метою за аналогією з [6] доцільно 
використати метод логічних дерев подій 
(мал.). Як видно з малюнку, результатом 
ефективного функціонування системи 
попередження військ (сил) про надзвичайні 
ситуації на ПНО є настання події “війська 
(сили) зберігають необхідні спроможності в 
виникнення надзвичайної ситуації на ПНО”. 

При цьому даній події має передувати 
сенсорне сприйняття сигналу попередження 

про надзвичайну ситуацію на ПНО, а також 
адекватна реакція особового складу на 
сприйнятий сигнал. 

 

 

Малюнок – Дерево подій при попередженні військ (сил) про надзвичайну ситуацію на ПНО 

З урахуванням цього показник 
ефективності функціонування системи 
попередження військ (сил) про надзвичайні 

ситуації на ПНО kЕс може бути визначено за 
формулою: 

    Kec = Pcп Рвид ,                                (1) 

Подача сигналу 
попередження 

Сигнал 
попередження 

сприйнято 

Сигнал 
попередження 

ідентифіковано 

Сигнал 
попередження не 

ідентифіковано 

Заходи захисту 
розпочато 
своєчасно 

Сигнал 
попередження 

не сприйнято 

Заходи захисту 
розпочато не 

своєчасно 

Необхідні 
спроможності 

військ (сил) 
зберігаються 

Необхідні 
спроможності 
військ (сил) не 
зберігаються 
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де Рсп – імовірність сприйняття особовим 

складом сигналу попередження;  
Рвид – імовірність адекватної реакції 

особового складу на сигнал попередження. 
Значення імовірностей сприйняття 

особовим складом сигналу попередження в 

залежності від способу подачі сигналу 
системою попередження та адекватної реакції 
особового складу на сигнал попередження на 
підставі експериментальних даних [7, 8] 

наведено в табл. 1, 2. 

 
Таблиця 1 – Значення ймовірності сприйняття особовим складом сигналу попередження 

Рсп в залежності від способу подачі сигналу  

Спосіб подачі сигналу 
Значення Рсп в залежності від способу подачі 

сигналу 

Звуковий 0,975 

Світловий 0,4 

Комбінований (поєднання світлового та 
звукового способів) 

0,987 

 

Таблиця 2 – Значення Рвид в залежності від способу подачі сигналу системою попередження  

Інформативність 

сигналу 

Варіанти подачі сигналу 
попередження 

Значення ймовірності адекватної реакції 
особового складу на сигнал попередження 

Рвид для ступенів підготовленості 
особового складу 

підготовлений непідготовлений 

Низька Сирена, мерехтлива 
лампочка 

0,37 0,09 

Середня  
(з інформацією про 

подію) 

Сирена, доведення 
сигналу попередження 

голосом, світлове табло з 
сигналами попередження 

0,56 0,228 

Середня  
(з інформацією про 

подію та необхідні дії) 

Сирена, доведення 
сигналу попередження 

голосом да діями по них, 
світлове табло з 

сигналами попередження  

0,577 0,181 

Достатня  
(з інформацією про 

подію та необхідні дії) 

Сирена, доведення 
сигналу попередження 

голосом, світлове табло з 
сигналами попередження 

та діями по них 

0,833 0,761 

 
Показник стану збереження 

спроможностей військ (сил) в умовах 
виникнення надзвичайної ситуації на ПНО 
(α7) з урахуванням показника ефективності 
функціонування системи попередження 
військ (сил) про надзвичайні ситуації на ПНО 
буде визначатися за формулою: 

α7 = СВ(о)kEc,                        (2) 

де Св(о) – потенційні спроможності 
відповідного угруповання військ (сил); 

Св(с) – спроможності відповідного 
угруповання військ (сил) в умовах 
функціонування того чи іншого варіанту 
СМПВНС на ПНО; 

kЕс – коефіцієнт ефективності системи 
попередження про надзвичайну ситуацію на 
ПНО. 

Результати функціонування традиційної 
системи попередження військ (сил) про 
надзвичайну ситуацію на ПНО свідчать [5], що 
подача сигналів попередження здійснюється 
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у більшості випадків за допомогою звукових 
сирен С-28, С-40 з варіантом доведення 
сигналу попередження голосом да діями по 
них, також використовується світлове табло з 
сигналами попередження. Коефіцієнт 
ефективності традиційної системи 
попередження про надзвичайну ситуацію на 
ПНО складає kЕс – 0,56. 

Для підвищення ефективності 
функціонування традиційної системи 
попередження про надзвичайну ситуацію на 
ПНО пропонується: використовувати 

комбінований спосіб подачі сигналу про 
надзвичайну ситуацію на ПНО (поєднання 
світлового та звукового способів); 
дообладнати місця розташування 
(базування) особового складу світловими 

табло з сигналами попередження та діями по 
них. 

Результати функціонування традиційної та 
перспективної системи попередження військ 
(сил) про надзвичайну ситуацію на ПНО 

наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 – Результати функціонування існуючої та перспективної системи попередження 
військ (сил) про надзвичайну ситуацію на ПНО 

Спосіб подачі 
сигналу 

Імовірність 
сприйняття 
особовим 
складом 
сигналу 

попередження 
Рсп 

Інформативність 

сигналу 

Варіанти подачі 
сигналу оповіщення 

Значення 
ймовірності 

адекватної реакції 
особового складу 

на сигнал 
попередження 

Рвид 

Традиційна система 

Звуковий Рсп – 0,987 Середня  
(з інформацією 

про подію та 
необхідні дії) 

Сирена, доведення 
сигналу 

попередження 
голосом да діями по 
них, світлове табло з 

сигналами 
попередження  

Особовий склад 
підготовлений 

Рвид – 0,577 

Перспективна система 

Комбінований 
(поєднання 

світлового та 
звукового 
способів) 

0,987 Достатня  
(з інформацією 

про подію та 
необхідні дії) 

Сирена, доведення 
сигналу 

попередження 
голосом, світлове 
табло з сигналами 
попередження та 

діями по них 

Особовий склад 
підготовлений 

Рвид – 0,833 

 

За умови впровадження перспективних 
способів та засобів коефіцієнт ефективності 
системи попередження про надзвичайну 
ситуацію на ПНО буде складати kЕс – 0,82. Для 
прикладу, при прийнятому значенню 
потенційних спроможностей відповідного 
угруповання військ (сил) Св(о) – 0,78, 

спроможності угруповання військ (сил) в 
умовах функціонування традиційної системи 

попередження будуть складати Св(о)існ – 0,56, 

а в умовах функціонування перспективної 
системи Св(о)персп – 0,63. Таким чином 
реалізація запропонованих рекомендацій 
призводить до збільшення ефективності 
функціонування системи попередження 
військ (сил) про надзвичайну ситуацію на ПНО 

на 12 %. 
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Висновки             

В статті викладені можливі підходи 
оцінювання впливу системи попередження 
про надзвичайні ситуації на ПНО на 
спроможності військ (сил). Оцінювання 
ефективності системи попередження 

запропоновано здійснити відповідним 
показником, який залежить від імовірності 

сприйняття особовим складом сигналу 
попередження та ймовірності адекватної 
реакції особового складу на сигнал 
попередження. Напрямом подальших 
досліджень є розроблення моделі 
попередження військ (сил) для різних 
варіантів організації взаємодії. 
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Аннотация 

В статье исследуются вопросы оценки влияния системы предупреждения о чрезвычайных 
ситуациях на потенциально опасных объектах на способности войск (сил). Эффективное 
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применение войск (сил) в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объектах возможно только в случае оборудования мест 
расположения (базирования) соответствующими системами предупреждения. 
Эффективность системы предупреждения может быть оценена вероятностным 
показателем способности данной системы выполнять возложенные на нее задачи 
предупреждения войск (сил) о чрезвычайных ситуациях на потенциально опасных 
объектах. Оценка эффективности системы предупреждения предложено осуществить 
соответствующим показателем, который зависит от вероятности восприятия личным 
составом сигнала предупреждения и вероятности адекватной реакции личного состава на 

сигнал. 

Ключевые слова: предупреждения, способности, чрезвычайные ситуации, войска. 
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Abstract 

The article examines the issues of assessing the impact of the emergency warning system on 

potentially dangerous objects on the capabilities of troops (forces). Effective use of troops 

(forces) in emergencies at potentially dangerous sites is possible only if the location (base) is 

equipped with appropriate warning systems. The effectiveness of a warning system can be 

assessed by a probabilistic indicator of the ability of this system to perform its tasks of warning 

troops (forces) about emergencies at potentially dangerous objects. It is proposed to evaluate 

the effectiveness of the warning system with an appropriate indicator, which depends on the 

probability of perception by the personnel of the warning signal and the probability of adequate 

response of the personnel to the warning signal. 

Keywords: warnings, capabilities, emergencies, troops. 
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