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Постановка проблеми. 
У новій редакції воєнної доктрини України 

визначені можливі шляхи втягнення держави у 
воєнні конфлікти: 

збройний конфлікт на державному кордоні 
або збройний конфлікт усередині держави, при 
цьому негативні наслідки для національної 
безпеки України можуть оцінюватися як значні; 

локальна війна, що може виникнути в разі 
збройної агресії проти України з боку іншої 
держави регіону, при цьому негативні наслідки 
для національної безпеки України можуть 
оцінюватися як катастрофічні; 

регіональна війна, що може виникнути в 
разі збройної агресії двох і більше держав проти 
України, при цьому негативні наслідки для 
національної безпеки України можуть 
оцінюватися як незворотні. 

Воєнні дії окремих держав у різних 
регіонах світу на початку ХХІ століття 

підтверджують той факт, що сучасні 
міждержавні відносини, як і колись, будуються 
на використанні воєнної сили. В наукових 
роботах [1, 3, 5], присвячених аналізу війн ХХ 
та початку ХХІ століття, наголошується на 
зростанні ролі початкового періоду, раптовості 
нападу агресора, аналізується ступінь 
готовності збройних сил та економіки країни до 
захисту своєї територіальної цілісності. Якщо в 
Першу світову війну ці фактори переважно 
здійснювали вплив лише на результати 
прикордонних зіткнень, то в Другій світовій 
війні вони набувають більш вирішального 
значення та певним чином впливають 
безпосередньо на її кінцеві результати. 

Це обумовило потребу у визначенні 
нових підходів до порядку застосування та 
визначення структури збройних сил з метою 
передбачення спроможності угруповань військ 
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(сил) до дій складом мирного часу, без 
проведення мобілізаційного розгортання. 

За досвідом подій в зоні Перської затоки, 
Югославії, Афганістані та в країнах Північної 
Африки, США та їх союзники для досягнення 
стратегічних цілей намагались добитися 
інформаційної переваги над противником. З 
початком воєнних дій нападник масово 
застосовував по військових об’єктах і об’єктах 
економіки країни всі види звичайних засобів 
ураження, і в першу чергу високоточну зброю, 
нарощуючи інтенсивність ракетно-вогневого 
впливу по об’єктах економіки і тилу, наносячи 
удари по військах на всю глибину їх стратегічної 
побудови, намагаючись паралізувати життя всієї 
країни. Інформаційні операції, радіоелектронні та 
вогневі удари в початковий період війни 
дезорганізують державну систему управління, 
деморалізують населення і особовий склад 
збройних сил країни, яка зазнала нападу, 
призводять до нездатності її військово-
політичного керівництва організовувати 
виконання підпорядкованими військами (силами) 
бойових завдань із відбиття вторгнення. Таким 
чином, вже у початковому періоді, досягалися 
значні воєнно-політичні та стратегічні цілі всієї 
війни. 

Вищезазначене висуває якісно нові вимоги 
до дислокації військових частин механізованих 
(танкових) військ, як основи сил швидкого 
реагування. Розвиток територіальної організації 
збройних сил, як основи дислокації, є дуже 
складним процесом, який сьогодні недостатньо 
досліджений в теоретичному плані, що і 
підкреслює актуальність цієї теми. 

Ступінь розробленості проблеми. Аналіз 
результатів останніх наукових досліджень і 
публікацій свідчить про те, що дослідженню 
територіальної організації збройних сил 
приділяється певна увага [6, 7], але в цих роботах 
не знайшли відображення питання застосування 
наукових методів моделювання при визначенні 
районів дислокації та районів бойового 
призначення військових частин механізованих 
(танкових) військ в умовах невизначеності 
противника. Згідно закону України “Про Збройні 
сили України” органи військового управління, 
з’єднання, військові частини, установи та 
організації Збройних Сил України дислокуються 
на території держави або тимчасово за її межами 
відповідно до завдань оборони, стратегічного 
плану застосування і завдань Збройних Сил 
України з урахуванням військово-
адміністративного поділу території України та 
соціально-економічних умов районів дислокації. 

Метою даної статті є обґрунтування 
геопросторових показників дислокації військових 

частин механізованих (танкових) військ в 
інтересах оборони країни за умов 
невизначеності противника. 

Виклад основного матеріалу. 
У військовій історії під початковим 

періодом війни розуміють час, протягом якого 
країни ведуть бойові дії угрупованнями 
збройних сил, розгорнутими до початку війни, з 
метою досягнення найближчих цілей, створення 
сприятливих умов для введення у битву 
головних сил і ведення наступних операцій. 
Головною рисою початкового періоду війн 
минулого було (для агресора) проведення 
перших наступальних операцій значних за 
масштабами з метою розгрому військ (сил) і 
створення умов для переможного завершення 
війни. Країни, на які було здійснено напад, вели 
в цей період, як правило, оборонні бойові дії в 
складних умовах на землі, на морі і в повітрі 
силами першого стратегічного ешелону, під 
прикриттям якого продовжувалась мобілізація 
та стратегічне розгортання збройних сил. 

З розвитком далекобійної високоточної 
зброї почали зникати межі між фронтом і 
тилом, війська набули здатності завдавати 
вогневих ударів на всю глибину території 
противника [1, 3, 5]. Першочерговому 
вогневому ураженню почали підпадати 
критично важливі об’єкти, які були основою 
обороноздатності держави. У світових війнах 
ХХ століття країни, що зазнали нападу, через 
тривалість початкового періоду війни мали 
можливість перевести свою економіку на режим 
воєнного часу. А за умов швидкоплинності війн 
майбутнього в ХХІ столітті така можливість 
стає малоймовірною. Суттєві зміни в характері 
збройної боротьби сучасності передбачають 
зміни і в територіальній організації Збройних 
Сил України, особливо зміни районів 
дислокації та районів бойового призначення 
військових частин механізованих (танкових) 
військ в умовах невизначеності противника. 

Історію будівництва Збройних Сил 
України можна умовно поділити на чотири 
основні етапи: перший етап – формування 
основ Збройних Сил України (1991–1996 рр.); 
другий етап – подальше будівництво Збройних 
Сил України (1997–2000 рр.); третій етап – 
реформування Збройних Сил України (2001–
2005 рр.); четвертий етап – розвиток Збройних 
Сил України (з 2006 р.). 16 липня 1990 року 
Верховна Рада УРСР проголосила Декларацію 
про державний суверенітет України. Віднині 
Україна, як суверенна держава, отримала право 
на власні збройні сили й інші військові 
формування та органи спеціального 
призначення. Важливо, що в Декларації 
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підкреслено намір використовувати це право 
винятково у миролюбних цілях, а також 
визначено низку інших фундаментальних 
положень: прагнення до статусу нейтральної 
держави, неучасть у військових блоках, 
зобов’язання не приймати, не виробляти і не 
набувати ядерної зброї. Пізніше, разом з Актом 
про державну незалежність, Верховна Рада 
України прийняла постанову “Про військові 
формування в Україні”, за якою всі війська (сили) 
переходили під її юрисдикцію. Це історичне 
рішення було спрямовано на захист національних 
інтересів від зовнішніх та внутрішніх воєнних 
загроз. 

Для України постало важливе питання 
щодо вирішення долі дислокованого на її теренах 
потужного угруповання військ (сил), оснащеного 
великою кількістю озброєння і військової 
техніки, що залишились у спадок від колишнього 
Радянського Союзу у вигляді трьох військових 
округів, основної бази Чорноморського флоту та 
безлічі військових частин центрального 
підпорядкування. Україна мала розвинену воєнну 
інфраструктуру (командні пункти з розвиненою 
системою зв’язку, арсенали зброї, аеродроми, 
навчальні центри і полігони тощо). Згідно 
концепції оборони та будівництва Збройних Сил 
України від 1991 року, було визначено принципи 
будівництва та структура збройних сил, яка 
включала три види: Сухопутні війська, 
Військово-Повітряні сили і Сили 
Протиповітряної оборони, Військово-Морські 
сили. Гранична чисельність збройних сил мала 
складати не більше як 0,8 – 0,9 відсотків 
чисельності населення (400 – 420 тисяч чоловік). 
Перша воєнна доктрина України передбачала 
вирішення завдань оборони лише власними 
силами за всіма напрямами і від будь-якої 
держави. 

Будівництво Збройних Сил України 
супроводжувалось значним скороченням 
чисельності особового складу та озброєння. За 
рахунок розформування деяких частин, 
удосконалення організаційно-штатної структури 
чисельність ЗС України на кінець 1995 року було 
скорочено до 400 000 чоловік. 

26 січня 1996 року Рада національної 
безпеки та оборони розглянула проект Концепції 
реформування Збройних Сил України. Концепція 
передбачала подальше значне скорочення військ, 
ліквідацію військових округів та перехід на 
оперативно-територіальну систему будівництва 
армії, принципи регіонального комплектування 
тощо. Проте, у подальшому ця Концепція була не 
реалізована. 

Перший рік реалізації положень Державної 
програми будівництва та розвитку Збройних Сил 

України вніс суттєві зміни до їх обліку та 
діяльності. Протягом 1997 року проводилася 
значна робота з оптимізації структури та 
чисельності Збройних Сил України. З 1998 року 
запроваджена нова система військово-
адміністративного розподілу території України. 
Замість військових округів було утворено 
оперативні командування. Функціонально вони 
стали постійними оперативно-стратегічними 
об’єднаннями, призначеними для виконання як 
у мирний, так і у воєнний час оперативних, 
мобілізаційних завдань і завдань територіальної 
оборони у встановлених для них межах, а також 
технічного, тилового, медичного та інших видів 
забезпечення військ (сил), що знаходяться на 
їхніх територіях. З часом Головні командування 
видів Збройних Сил України були 
переформовані у командування видів із 
відповідною оптимізацією їх структури та 
чисельності. З трьох оперативних командувань 
залишилися два (Західне та Південне), а 
північне оперативне командування 
переформовано в територіальне управління 
“Північ”. Статус командувань було знижено з 
рівня оперативно-стратегічного об’єднання до 
рівня оперативного об’єднання. 

Реально, за всі роки незалежності в 
Україні відбувався інтенсивний процес 
скорочення чисельного складу військ і 
озброєнь, практично без врахування доцільних 
показників геопросторової організації Збройних 
Сил України, особливо щодо районів дислокації 
та ймовірних районів застосування 
механізованих (танкових) бригад. Не повною 
мірою було враховано сам факт існування в 
Криму Чорноморського флоту Російської 
Федерації. 

Досвід локалізації та припинення 
прикордонного інциденту між Україною та 
Росією щодо острова Коса Тузла в 2003 році 
показав, що розвідувальні органи в Україні, 
були не спроможні повною мірою 
забезпечувати відстеження змін в обстановці та 
надавати вищим органам державного 
управління інформацію про можливе 
виникнення прикордонних інцидентів та 
можливість переростання їх у збройні 
конфлікти. Взаємодія та взаємний обмін 
інформацією між усіма розвідувальними 
органами України, який було організовано після 
початку прикордонного інциденту, надало 
змоги із запізненням отримати більш повну 
інформацію про дії та наміри російської 
сторони. Так було отримано факти про 
переведення окремих частин та підрозділів 
Збройних Сил Російської Федерації у стан 
підвищеної бойової готовності, передислокації 
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до кордону спеціальних підрозділів ФСБ та МВС 
Російської Федерації, викрито факти ведення 
розвідувальної діяльності підрозділами ФСБ 
Російської Федерації для отримання інформації 
стосовно України [4]. Перелічені факти та аналіз 
існуючих на той час підходів до дислокації 
Збройних Сил України надає підстави зробити 
певні висновки щодо подальшого 
“найефективнішого” розміщення з’єднань та 
частин механізованих (танкових) військ. 

Враховуючи географічне положення 
України [2], запропонований регіональний підхід 
можна застосовувати не тільки для 
територіальної оборони, але й під час планування 
заходів з оборони держави, а саме визначення 
районів дислокації та районів бойового 
призначення частин механізованих (танкових) 
військ в умовах невизначеності противника. 
Запропонований регіональний підхід передбачає 
наявність десяти регіонів в Україні: Донбас 
(Донецька та Луганська області); 
Катеринославське Придніпров’я 
(Дніпропетровська та Запорізька області); 
Слобідська Україна (Полтавська, Сумська та 
Харківська області); Київське Полісся 
(Житомирська, Київська та Чернігівська області); 
Волинське Полісся (Волинська та Рівненська 
області); Карпатський регіон (Закарпатська, 
Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька 
області); Поділля (Вінницька, Тернопільська та 
Хмельницька області); Середнє Придніпров’я 
(Черкаська та Кіровоградська області); Північне 

Причорномор’я (Миколаївська, Одеська та 
Херсонська області); Крим. 

Існуюча кількість механізованих 
(танкових) бригад, з урахуванням їх подальшої 
оптимізації, дозволяє здійснювати їх 
дислокацію в запропонованих регіонах України, 
крім того регіон Крим співпадає з межами 
відповідальності командування Військово-
Морських Сил України. Питанням, яке 
потребує подальшого дослідження, є різна 
протяжність державного кордону в регіонах 
України, що межують із зовнішніми кордонами 
країни. 

Довжина державного кордону України 
становить 7700 км, рис. 1. Кордон 
простягається по суходолу 5740 км і морях 1960 
км. 1560 км морського кордону припадає на 
Чорне море і 400 км – на Азовське. За 
протяжністю державного кордону Україна 
посідає одне з перших місць у Європі. Держава 
безпосередньо межує з сімома країнами – 
Російською Федерацією, Білоруссю, Молдовою, 
Румунією, Польщею, Угорщиною і 
Словаччиною. Найдовшими є кордони з 
Російською Федерацією (2063 км), Молдовою 
(1191 км) і Білоруссю (1084 км). Довжина 
кордону України з Румунією становить 625 км, 
Польщею – 543 км, Угорщиною – 135 км, 
Словаччиною – 99 км. Через Чорне море 
Україна має спільні кордони з Туреччиною, 
Болгарією і Грузією. 

 

 
 

Рис. 1. Крайні точки та географічний центр України 
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Для вибору місця дислокації механізованої 
(танкової) бригади в кожному регіоні, що межує 
із зовнішніми кордонами країни, можливо 
враховувати відстань нічного переходу, на якому 
вона знаходитиметься від державного кордону, а 
районом бойового призначення виступатиме 
(ділянка місцевості безпосередньо вздовж 
кордону) у секторі відповідальності. Сектором 
відповідальності буде смуга місцевості вздовж 
державного кордону в кожному регіоні, що 
межує із зовнішніми кордонами країни. Крім 
того, кожна механізована (танкова) бригада 

зможе безпосередньо приймати участь у 
завчасному оперативному обладнанні території 
свого сектору відповідальності. Таким чином у 
визначений час кожна військова частина 
механізованих (танкових) військ здатна буде 
приховано зайняти район бойового призначення 
у встановленому секторі безпосередньо вже по 
періметру державного кордону. Варіанти 
секторів для двох регіонів Донбас та 
Катеринославське Придніпров’я представлено 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Варіанти секторів відповідальності 
 
При такому варіанті дислокації військових 

частин механізованих (танкових) військ можна 
значно збільшити показники оперативності і 
прихованості в інтересах оборони країни за умов 
невизначеності воєнного противника. Таким 
чином запропоновано геопросторові показники 
дислокації військових частин механізованих 
(танкових) військ в інтересах оборони країни за 
умов невизначеності противника. 

На підтримку вищезазначеного висновку 
виступає здатність військових частин 
механізованих (танкових) військ на одній 
заправці приховано вийти в район бойового 
призначення, а також зменшення кількості 
потрібних військових частин при розміщенні на 
певній відстані (радіусі) в глибині держави ніж їх 
безпосереднє розміщення вздовж державного 

кордону. Також можливо буде безпосередньо 
самими військовими частинами механізованих 
(танкових) військ здійснювати завчасне 
оперативне облаштування території свого 
району бойового призначення. Крім того, при 
регіональному геопросторовому розміщенні 
військових частин механізованих (танкових) 
військ виникне можливість до залучення цих 
військових частин безпосередньо на тій самій 
місцевості для розв’язання збройного 
конфлікту, який може виникнути всередині 
держави. 

Висновок. Звісно, що певні обмеження та 
формат статті не надають можливості більш 
детально висвітлити запропоновані ідеї. 
Запропонований регіональний підхід до 
дислокації військових частин механізованих 
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(танкових) військ, на наш погляд, є намаганням 
перегляду і пошуку нових підходів до 
територіальної організації Збройних Сил України 
в умовах реформування на початку ХХІ століття. 
Такий підхід сприятиме розробленню єдиних 
поглядів на це питання і в подальшому повинен 
призвести до розроблення нового плану 
дислокації збройних сил у цілому. 

Напрямком подальших досліджень при 
територіальному плануванні в військовій сфері 
для визначення пунктів дислокації військових 
частин механізованих (танкових) військ може 
бути математична формалізація заповнення та 
покриття опуклої області рівними колами. 

Автори статті не виключають можливість й 
інших підходів та думок до вищезазначеного і 
виступають із пропозицією залучення фахівців до 
детальної дискусії на сторінках нашого видання. 
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информационной системы 
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организации 
 

 
 
 

Features of automated jobs with 
implementation of information 
systems management in the 
organization 
 

     
Резюме. Розглядаються 
вимоги та особливості 
побудови автоматизованого 
робочого місця (АРМ) при 
впровадженні інформаційної 
системи управління (ІСУ) у 
діяльність установи. На 
прикладі автоматизації 
процесів укомплектування 
посад та управління 
кар’єрою 
військовослужбовців 
наведено порядок 
визначення типових АРМ  та 
їх кількісні потреби в межах 
ЗС України. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. Рассматриваются 
требования и особенности 
построения 
автоматизированного рабочего 
места (АРМ) при внедрении 
информационной системы 
управления (ИСУ) в 
деятельность учреждения. На 
примере автоматизации 
процессов укомплектования 
должностей и управления 
карьерой военнослужащих 
приведен порядок определения 
типовых АРМ и их 
количественные потребности в 
пределах ВС Украины. 
 

 Resume. We consider the 
requirements and design features of 
the workstation  in the 
implementation of management 
information system in the activities 
of the institution. On the example of 
process automation and management 
recruiting for career military 
personnel is a standard procedure for 
determining the workstation and their 
quantitative relations within the 
Armed Forces of Ukraine. 
 

Ключові слова: 
автоматизоване робоче 
місце, інформаційна система 
управління, адміністративно-
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телекомунікаційна мережа, 
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Постановка проблеми. 
Як показує світовий досвід, 

інформатизація сприяє забезпеченню 
національних інтересів, поліпшенню керованості 
економікою, розвитку наукоємних виробництв та 
високих технологій, зростанню продуктивності 
праці, вдосконаленню соціально-економічних 
відносин, збагаченню духовного життя та 

подальшій демократизації суспільства.  
На сьогодні, завдяки швидкому розвитку 

технічних засобів та програмного забезпечення, 
при вирішенні завдань управління широко 
використовуються інформаційні системи. 

Тенденція підсилення децентралізації 
управління призводить до  розподіленої 
архітектури засобів обчислювальної техніки, 
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інформаційних систем, вдосконалення 
безпосередньо робочих місць користувачів. 

Сучасні інформаційні технології 
дозволяють створити єдине інформаційне 
середовище, фізичною основою якого є 
інтегровані комп’ютерні мережі та системи 
зв’язку, які дозволяють супроводжувати та 
координувати як технологічні процеси, так і 
ділову діяльність. Зокрема, такий підхід 
передбачає технічну, організаційну та 
методологічну інтеграцію багатьох напрямків 
управлінської діяльності, у тому числі і питання 
кадрового менеджменту. 

Доступ до інформаційних продуктів 
відбувається через АРМ, підключене до 
комп’ютерної мережі і регламентується 
законодавчою базою. 

Метою даної статті є узагальнення 
принципів побудови АРМ та виходячи з цього, на 
прикладі автоматизації процесів 
укомплектування посад та управління кар’єрою 
військовослужбовців, обґрунтування порядку 
визначення типових АРМ та їх кількісних потреб 
в межах ЗС України. 

Ступінь розробленості проблеми. У 
роботах [1-3] розглянуті принципи створення 
АРМ: системність, гнучкість, стійкість, 
ефективність.  Викладено підхід до 
впровадження АРМ для автоматизации 
виробничих процесів і процесів управління. 
Також розглянуті підсистеми, які входять до 
складу АРМ: технічна, інформаційна, програмна 
та організаційна. Усі зазначені напрацювання 
спрямовані на висвітлення питань автоматизації 
процесів управління бізнесом і, тому, не в повній 
мірі враховують специфіку функціонування 
оборонного відомства, яким є Міністерство 
оборони України. 

На сьогодні, нагальним є питання 
узагальнення відомих підходів та їх адаптація 
щодо створення типових АРМ для  діяльності 
підрозділів, які приймають участь в 
адміністративно-господарській діяльності ЗС 
України для успішного здійснення 
інформатизації зазначеного сегменту діяльності. 

Виклад основного матеріалу. 
Відповідно до вимог нормативних 

документів ГОСТ 24.003-84 [4] АРМ являє собою 
робоче місце персоналу автоматизованої системи 
управління, обладнане засобами, що 
забезпечують участь людини в реалізації функцій 
управління. 

Відповідно до вимог систем 
організаційного управління, АРМ можна 
визначити як комплекс інформаційних ресурсів, 
програмно-технічних і організаційно-
технологічних засобів індивідуального або 
колективного користування, об'єднаних для 
виконання певних функцій. Головне призначення 

АРМ в автоматизації функцій аналізу, обліку, 
планування, формування звітності [1-3]. 

Мета створення АРМ полягає в 
отриманні достовірної та оперативної 
інформації, формуванні бази даних 
(електронного архіву), скорочення часу на 
обробку інформації, поліпшення якості 
контролю й обліку оброблюваної інформації, 
підвищення ефективності роботи персоналу. 

До основи конструювання АРМ 
покладені наступні основні принципи: 

- максимальна орієнтація на кінцевого 
користувача; 

- проблемна орієнтація АРМ на 
вирішення певного класу завдань; 

- формалізація професійних знань у 
вигляді опису робочих процесів та подальшій 
реалізації в програмному продукті; 

- модульність архітектури системи;  
- ергономічність; 
- розмежування прав доступу; 
- мінімальне навантаження на локальну 

мережу. 
В якості вимог до структури АРМ 

визначаються такі принципи: функціонування 
АРМ відбувається в єдиному інформаційному 
просторі, АРМ підтримує єдину для всій 
системи технологію обробки й відображення 
даних.  

АРМ системи з архітектурою “клієнт-
сервер” на боці “клієнта” надає можливість 
паралельної обробки інформації, можливість 
спільного використання даних і обладнання, 
оперативний доступ до інформації.  

Ураховуючи вимоги до характеристик 
зв’язку загальної інформаційної системи, АРМ 
повинен підтримувати обмін інформацією із 
зовнішніми системами, використовуючи 
локальні мережі та/або Інтернет. Обмін 
інформацією між АРМ повинен проводитись 
шляхом передачі відповідних документів. 
Діагностика та профілактика технічних засобів 
повинна проводитись раз на місяць, перевірка 
цілісності даних і програмного забезпечення за 
необхідністю. Розвиток АРМ може відбуватись 
в програмному або технічному напрямку. 

Користувачі АРМ повинні вміти 
працювати з відповідними програмними 
пакетами, а також легко адаптуватися до нових 
програмних продуктів. Контроль знань і 
навичок повинен проводитись при прийманні 
на роботу, а також у ході роботи.  

АРМ складається з технічної, 
інформаційної, програмної та організаційної 
підсистем. 

Реалізацію технічної підсистеми АРМ 
проводять на персональному комп’ютері (ПК), 
який доповнюється по мірі необхідності 
іншими допоміжними пристроями такими, як 
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дискові накопичувачі, засоби друку, оптичного 
зчитування, факс тощо.  

До інформаційної підсистеми відносяться 
масиви інформації на локальних носіях даних.  

Програмне забезпечення включає 
операційні системи, сервісні програми, 
стандартні програми користувачів та прикладні 
пакети програм, обумовлені призначенням АРМ.  

Організаційне забезпечення АРМ 
забезпечує планування роботи, контроль, аналіз, 
документальне оформлення прав та обов’язків 
користувачів АРМ. 

За класифікацією АРМ може бути 
індивідуальним, груповим, колективним. Групові 
та колективні АРМ вимагають створення системи 
адміністрування. 

На основі наведеної інформації можна 
сформулювати вимоги до структури АРМ осіб 
кадрових органів, задіяних у процесах 
комплектування посад та управління кар’єрою 
військовослужбовців Збройних Сил України, 
враховуючи особливі вимоги військової галузі. 

Об’єкти автоматизації адміністративно-
господарської діяльності за ступенем 
узагальнення інформації розподіляються за 3 
рівнями: 

1-й рівень: Департаменти та Головні 
управління (управління), Центральний апарат 
Міністерства оборони (МО) України, 
Генеральний штаб (ГШ) Збройних Сил України. 

2-й рівень: штаби Видів ЗС України та 
армійські корпуси. 

3-й рівень: військові частини, бази, склади 
та установи ЗС України. 

Об’єкти третього рівня опрацьовують 
інформацію, що стосується адміністративно-
господарської діяльності власного структурного 
підрозділу.  

Об’єкти другого рівня опрацьовують 
інформацію, що стосується адміністративно-
господарської діяльності власного підрозділу та 
підпорядкованих підрозділів третього рівня 

Об’єкти першого рівня опрацьовують 
інформацію, що стосується адміністративно-
господарської діяльності власного підрозділу та 
підпорядкованих підрозділів другого та третього 
рівнів. 

У структурних підрозділах Збройних Сил 
України обробка інформації має здійснюватися в 
автоматизованих технологічних комплексах 
(АТК), які підключені до інформаційно-
телекомунікаційної мережі Збройних Сил 
України та не мають виходу в глобальні мережі.  

Основні технічні засоби об’єднані у 
локальні обчислювальні мережі. 

АРМ посадових осіб кадрових органів, 
задіяних в укомплектуванні посад та управлінні 
кар’єрою повинно підтримувати  реалізацію 
наступних функцій [5, 6]: 

 кадровий маркетинг із підбору та 
розстановки кадрів на основі 
багатокритеріального пошуку кандидатів і 
вакансій; 

 формування ступенів кар’єрного росту 
військовослужбовців Збройних Сил України. 

 ведення каталогу кваліфікацій; 
 ведення каталогу атестацій; 
 ведення каталогу планів професійного 

росту; 
 проведення атестацій особового складу; 
 підбір кандидатів на посаду; 
 підбір посад для кандидата; 
 створення шаблону кар’єрного росту та 

заведення індивідуального плану професійного 
росту; 

АРМ призначено для створення 
атестаційних карток та проведення атестацій 
особового складу, створення та коригування 
шаблонів кар’єри та індивідуальних планів 
професійного росту, ведення кваліфікацій для 
особового складу та вимог до штатних посад 
(паспорт посад) з подальшою можливістю 
проведення порівняння. 

Користувачами АРМ є посадові особи 
[7, 8]:  

Головного управління особового складу 
ГШ Збройних Сил України (Центр інформації, 
обліку та статистики); 

кадрові органи видів Збройних Сил 
України та оперативних командувань; 

кадрові органи об’єднань, з’єднань, 
військових частин (установ) Збройних Сил 
України. 

Згідно з Наказом Міністра оборони 
України № 301 від 05.06.2009 структуру 
кадрових органів можна подати у вигляді, як 
зображено на рис. 1. 

Повноваження в системі поділяються на 
структурні та функціональні. Структурні 
повноваження визначають до яких об’єктів 
організаційної структури має доступ 
користувач; функціональні повноваження 
визначають, що саме може робити користувач із 
доступними для нього об’єктами (з точки зору 
системи людина – це об’єкт бази даних). 

Розмежування повноважень у системі 
визначається роллю (ролями), наданою 
користувачеві. За допомогою ролей користувачі 
отримують доступ до операцій у системі, 
формуванню звітів. Тобто кожна роль містить у 
собі набір повноважень, який визначається 
матрицею із структурних та функціональних 
повноважень. 

При призначенні обсяги інформації, що 
надані для доступу користувачеві. Кожному 
користувачеві можуть бути надані кілька ролей. 
Це дозволяє, використовуючи типові ролі, 
уникнути створення ролей для кожного 
окремого користувача. 
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Типові робочі місця/ролі мають 

визначений перелік ролей і можуть відрізнятися 
повноваженнями доступу відповідно до 
функціональних обов’язків. 

Пропонується наступне розмежування 
структурних повноважень: 
Міністерство оборони, частини центрального 

підпорядкування, Командування сил 
підтримки; 

Генеральний штаб, частини центрального 
підпорядкування; 

Сухопутні війська; 
Повітряні сили; 
Військово-морські сили. 

Розмежування повноважень за 
функціональними напрямками: 

робота з призовниками; 
робота з військовослужбовцями запасу; 
робота з військовослужбовцями за 

контрактом (рядовий склад); 

робота з військовослужбовцями за 
контрактом (офіцерський склад); 

робота з держслужбовцями; 
робота з працівниками; 
робота з курсантами вищих військових 

навчальних закладів (ВВНЗ); 
управління заходами; 
управління каталогами (класифікатори, 

довідники). 
Користувачами підсистеми управління 

особовим складом є: 
посадові особи органів особового складу 

військових частин, відповідальні за 
прийняття працівників до військових 
частин; 

посадові особи Департаменту кадрової політики 
МО України, Головного управління 
особового складу (ГУОС) ГШ Збройних Сил 
України, органів особового складу видів 
ЗСУ, відповідальні за комплектування посад 
працівниками. 
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  КАДРОВОЇ  ПОЛІТИКИ  
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

ГУОС  ГШ  
ЗБРОЙНИХ  СИЛ УКРАЇНИ 

 

Рис. 1. Структура кадрових органів ЗС України 
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комісаріатів та ВК  АРК ВОС районних військових 
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Департамент  ВО 
та науки 
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Технологічний процес обробки даних на 
АРМ повинен підтримувати виконання 
наступних технологічних операцій: 

 прийняття на військову службу 
(роботу) особового складу – офіцери, в/с за 
контрактом; 

 прийняття на військову службу 
(роботу) особового складу – в/с строкової 
служби; 

 присвоєння військових звань; 
 призначення на посаду, просування 

по службі – військовослужбовці, строкова 
служба; 

 прийняття на військову службу 
випускників ВВНЗ; 

 звільнення з військової служби, 
роботи – офіцери, контрактники; 

 звільнення з військової служби, 
роботи – строкова служба; 

 розрахунок вислуги; 
 ведення атестацій; 
 ведення кваліфікацій; 
 підбір особового складу на посади,  

підбір посад для кандидата; 
 порівняння профілів посади та 

особи; 
 відстеження термінів. 
Ураховуючи вищевикладене можна 

запропонувати перелік типових робочих місць 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Типові робочі місця 

№ з/п Робоче місце Роль 
 

1. АРМ спеціаліста з роботи з 
особовим складом відповідних 
категорій (начальник 
управління, начальник відділу, 
старший офіцер, офіцер) 

Спеціаліст з набору особового складу 
(військовослужбовці) 
Спеціаліст з набору особового складу (працівники 
ЗСУ) 
Спеціаліст з адміністрування особового складу 
(військовослужбовці) 
Спеціаліст з адміністрування особового складу 
(працівники ЗСУ) 
Спеціаліст з проведення заходів (військовослужбовці) 
Спеціаліст з проведення заходів (працівники ЗСУ) 
Спеціаліст з підбору та розстановки кадрів 
(військовослужбовці) 
Спеціаліст з підбору та розстановки кадрів 
(працівники ЗСУ) 

2. АРМ спеціаліста з роботи із 
звітністю 

Спеціаліст з аналізу статистичних даних, звітності 
Спеціаліст з ведення довідників 

3. АРМ спеціаліста військкомату Спеціаліст з роботи з призовниками 
Спеціаліст з роботи з допризовниками 
Спеціаліст з роботи з військовослужбовцями запасу 

 
Алгоритми дій посадових осіб кадрових 

органів щодо укомплектування посад та 
управління кар’єрою військовослужбовців і 
типові автоматизовані робочі місця посадових 
осіб складають сутність функціональної моделі 
системи кадрового менеджменту стосовно 
визначених питань. 

Вихідними даними для розрахунку 
потрібної кількості АРМ є: 

- структура кадрових органів Збройних 
Сил України; 

- алгоритми дій посадових осіб кадрових 
органів; 

- перелік типових АРМ; 
- рішення про надання АРМ статусу 

індивідуального, групового або колективного; 
- встановлене на кожному АРМ  технічне, 

інформаційне, програмне та організаційне 
забезпечення; 

- набір повноважень, який визначається 
матрицею зі структурних та функціональних 
компонент. 

Приблизний розрахунок потрібної 
кількості АРМ для посадових осіб кадрових 
органів щодо укомплектування посад та 
управління кар’єрою військовослужбовців 
наведено у табл. 2. 

Висновок. 
Таким чином, узагальнюючи наведені 

дані, які отримано на прикладі аналізу дій 
посадових осіб кадрових органів щодо 
укомплектування посад та управління кар’єрою 
військовослужбовців, для визначення типових 
АРМ у системі кадрового менеджменту взагалі  
необхідні наступні вихідні дані:  

- структура кадрових органів Збройних 
Сил України; 

- перелік процесів, що здійснюються в 
системі кадрового менеджменту ЗС України; 

- алгоритми дій посадових осіб 
кадрових органів. 

Алгоритми дій посадових осіб кадрових 
органів та типові структури автоматизованих 
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робочих місць посадових осіб є вихідними 
даними для створення посадових інструкцій. 

Для розрахунку потрібної кількості 
АРМ, додатково до вищенаведених початкових 
даних, необхідно визначити набір повноважень 
посадових осів кадрових органів Збройних Сил 
України. 

Для з’ясування повної картини 
функціонування системи кадрового менеджменту 

потрібно побудувати її інформаційну модель. 
Інформаційна модель – сукупність інформації, 
що характеризує суттєві властивості та стан 
системи кадрового менеджменту, а також 
інформаційні зв’язки між його підрозділами і 
зовнішнім світом. Саме на вирішенні цього 
питання доцільно зосередити зусилля у 
подальших дослідженнях. 

Таблиця 2 
 

Робоче місце в SAP  ERP Суб'єкти управління Функціональні обов’язки Кількість  
 

1. АРМ спеціаліста з 
роботи з особовим 
складом відповідних 
категорій (начальник 
управління, начальник 
відділу, старший офіцер, 
офіцер) 

Головне управління 
особового складу ГШ ЗСУ,  

Департамент кадрової 
політики МОУ,  

Командування видів,  
8 Армійський корпус 

Спеціаліст з набору 
особового складу 
Спеціаліст з 
адміністрування 
особового складу  
Спеціаліст з проведення 
заходів 

6 
 

6 
 
 

6 

2. АРМ спеціаліста з 
роботи із звітністю 

Головне управління 
особового складу ГШ ЗСУ,  

Департамент кадрової 
політики МОУ,  

Командування видів,  
8 Армійський корпус,  
Головне управління 

оборонного планування ГШ 
ЗС України 

Спеціаліст з аналізу 
статистичних даних, 
звітності 

7 

3. АРМ спеціаліста 
військкомату 

Обласні військові 
комісаріати, 
Військові комісаріати 
районних центрів 

Спеціаліст з роботи з 
призовниками та 
допризовниками 
Спеціаліст з роботи з 
військовослужбовцями 
запасу 
 

150 
 
 

150 
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Постановка проблеми. Імовірна 

глобальна зміна клімату створила для всіх країн 
світу загрозу негативних наслідків. Для України 
це особливо актуально внаслідок її унікального 
географічного положення, особливості 
економічного потенціалу, геополітичних 
інтересів та демографічних проблем. Найбільш 
небезпечною є загроза національній безпеці, в 
тому числі й у воєнній сфері. 

Одним з напрямків вирішення зазначених 
проблем є усвідомлення національних інтересів 
відносно зміни клімату та вироблення 
відповідної внутрішньої й зовнішньої політики 
[4]. Ігнорування проблеми глобальної зміни 
клімату може створити серйозні ризики для 
національної безпеки України.  

На теперішній час існують певні 
невизначеності щодо кількісних оцінок того, як 
будуть протікати імовірні кліматичні зміни, та які 
наслідки очікуються для екосистем, економічної 
діяльності, воєнної безпеки та соціальних 
процесів в країнах регіону.  

Значна частина території України 
перебуває в області максимального (як 
спостережуваного, так і прогнозованого) 

потепління. З одного боку, потепління може 
змістити межу зони комфортного проживання 
до півночі, зменшити витрати електроенергії в 
опалювальний сезон. З іншого боку, потепління 
може призвести до витіснення одних 
біологічних видів іншими, почастішанням 
посух в одних регіонах і повеней в інших. При 
цьому невизначеність впливу можливої зміни 
клімату на водні ресурси України, рослинний і 
тваринний світ, її енергетику та демографічну 
ситуацію велика. Зниження існуючого рівня 
невизначеності оцінок майбутніх змін клімату і 
їхніх наслідків для України може мати значний 
економічний і соціальний ефект за рахунок 
своєчасного прийняття належних адаптаційних 
заходів [1,2,8].  

Зміни деяких важливих характеристик 
клімату, які відбуваються останнім часом в ряді 
регіонів України, дають підстави вважати, що 
час для вжиття належних заходів з адаптації 
військової, господарської діяльності й 
соціальних структур до змін клімату уже 
наступив. І чим пізніше вони будуть 
сформульовані й вжиті, тим важчими будуть 
наслідки та більшими витрати щодо їх 
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усунення. При цьому, головним залишається 
питання, які саме профілактичні та запобіжні 
заходи необхідно впровадити для послаблення 
довгострокових негативних наслідків зміни 
клімату. 

Аналіз джерел. Кліматичні зміни і їхні 
наслідки характеризуються складною взаємодією 
екологічних, економічних, політичних, 
соціальних і технологічних процесів. Як наслідок 
цього, прийняття державних рішень, що 
спрямовані на адаптацію до впливів і 
пом'якшення наслідків зміни клімату, повинні 
здійснюватися в умовах значних 
невизначеностей. Незважаючи на це, на 
сьогоднішній день можна констатувати, що 
найбільш великі держави світу вже прийняли 
головне рішення з національної кліматичної 
політики. Зокрема, Сполученні штати Америки і 
Європейський Союз (з боку розвинених країн), 
Китай і Індія (з боку самих великих країн, що 
розвиваються) форсують свої зусилля в галузі 
енергоефективності [3,4].  

Аналіз міжнародних документів [5,6] 
свідчить про те, що більшість країн уникає 
розгляду питань, пов'язаних із кліматично 
обумовленими змінами геополітичної ситуації у 
світі й в окремих регіонах, і відповідних проблем 
національної безпеки окремих країн. Тим часом, 
на національному рівні така інформація є 
найбільш затребуваною, оскільки визначає 
акценти в державному керуванні науковими (у 
тому числі кліматичними) дослідженнями. 

Метою статті є аналіз впливу негативних 
наслідків імовірної глобальної зміни клімату на 
воєнну безпеку, економічні та соціальні процеси, 
що відбуваються в Україні та інших країнах, та 
визначення напрямків зниження зазначеного 
впливу. 

Виклад основного матеріалу. Кліматичні 
зміни у тій або іншій мірі зачіпають сфери 
відповідальності практично всіх державних 
відомств України. Іншими словами, практично 
всі органи державної влади зацікавлені в 
одержанні фізично обґрунтованої кількісної 
картини антропогенних змін клімату у XXI 
сторіччі і на більш віддалену перспективу, у 
зниженні існуючих невизначеностей і в 
просторово-часовій деталізації кліматичних 
прогнозів. Все це вимагає ретельної координації 
відповідних досліджень та розробок на світовому 
рівні науки про клімат. 

Одним із яскравих прикладів 
трансформації наукових проблем у політичні є 
арктичний регіон, що представляє особливий 
інтерес як для Росії, так і для багатьох інших 
країн, у тому числі тих, що перебувають за 
межами Арктики. Спостережувані в останні 
десятиліття швидкі зміни клімату Арктики й ще 
більші зміни, очікувані у XXI сторіччі [6], 

можуть радикально збільшити існуючі або 
породити нові міждержавні проблеми, пов'язані 
з пошуком і видобутком енергоносіїв, 
використанням морських транспортних шляхів і 
біоресурсів, станом навколишнього 
середовища, застосуванням морського права 
тощо та стати фактором дестабілізації морської 
(включаючи військово-морську) діяльності у 
цьому регіоні.  

Події останніх років показали, що 
кліматичний фактор вже використовується і 
буде використовуватися різними країнами в 
конкурентній боротьбі національних економік 
[5]. Зокрема, Європейський Союз, що найбільш 
активно підтримує обмеження викидів 
парникових газів, взяв курс на прискорений 
розвиток високих технологій в області 
виробництва, споживання й заощадження 
енергії, покликаних не тільки мінімізувати 
антропогенний вплив на клімат, але й 
підвищити конкурентоздатність економіки, а 
також зменшити її залежність від вуглецевого 
палива.  

Історично склалося, що в України 
значний обсяг робіт з вивчення клімату й з 
практичного застосування знань і даних про 
клімат виконується в організаціях національної 
гідрометеорологічної служби, яка на сьогодні 
перебуває у підпорядкуванні Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (раніше - 
Міністерства надзвичайних ситуацій України). 
Це відноситься як до організації та здійснення 
спостережень за параметрами клімату й 
формуючих його факторів, так і до 
фундаментальних досліджень кліматичної 
системи, а також до вирішення широкого 
спектра прикладних завдань.  

В умовах кліматичних змін неминуче 
зіткнення інтересів різних держав, що 
загострюється різницею у ступені їхнього 
впливу на глобальний клімат, та відмінністю 
наслідків глобальної зміни клімату для кожної з 
них. Пріоритети економічного розвитку одних 
країн (наприклад, за рахунок росту споживання 
вуглецевого палива) можуть вступати у 
протиріччя із пріоритетом безпеки інших 
(наприклад, загроза часткового або повного 
зникнення територій у результаті підйому рівня 
Світового океану) [8].  

Питання про обмеження викидів (як 
ймовірного способу зменшення антропогенного 
впливу на клімат) є болісними для економіки 
багатьох країн. На діаграмі представлені 
витрати країн регіону операцій Європейського 
банку реконструкції і розвитку у період з 2005 
по 2055 роки, які спрямовані на пом’якшення 
наслідків зміни клімату [9]. 

З прогнозних даних можна зробити 
висновок, що величини цих витрат сягатимуть 
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значних розмірів. Тому дискусії про 
достовірність існуючих оцінок змін клімату і 
їхніх можливих наслідків набувають часом 
досить жорсткого характеру. 

Шлях взаємних уступок і компромісів 
допускає необхідність формування незалежної, 
науково, економічно і морально обґрунтованої 
позиції держав, які беруть участь у 
переговорному процесі із проблем клімату.  

Інтереси України, що пов'язані зі зміною 
клімату, мають стратегічну спрямованість, та не 
обмежуються лише її територією. Це обумовлено 
глобальним характером антропогенної зміни 
клімату й необхідністю враховувати різноманіття 
наслідків зміни клімату в різних регіонах планети 
[7, 8].  

Виняткова (у порівнянні з іншими 
країнами) розмаїтість і масштаби змін клімату 
регіонів України і їх наслідки для навколишнього 
середовища, економіки й населення, є природним 
наслідком великих розмірів території й 
різноманіття природних умов.  

Однозначна оцінка наслідків очікуваного 
потепління для України (у цілому - корисно або 
шкідливо) дуже ускладнена . Це обумовлено 
складністю взаємодії різних факторів на її 
території, етичною складовою (можливість 
знищення біологічних видів, катастрофічні 
наслідки для населення окремих регіонів, з 
одного боку, і нові економічні можливості, з 
іншого) та політичними факторами (енергетична 
безпека, геополітика, відносини з розвиненими 
країнами й країнами, що розвиваються, конфлікт 
інтересів різних країн).  

Зміна клімату може стати самою великою 
загрозою біологічному різноманіттю для 
багатьох, навіть для більшості, екосистем. Тому 
питання адаптації до змін клімату стає все більш 
важливим та потребує прийняття відповідних мір 
для його вирішення. 

Основна мета адаптації – пом'якшення 
негативного впливу кліматичних змін на 
національну економіку і здоров'я населення та 
використання можливих позитивних наслідків 
глобального потепління. 

Найбільш ефективні заходи щодо 
адаптації, захисту й пом'якшення змін клімату і їх 
наслідків повинні регулюватися державними 
рішеннями, тим більше, що деякі з них 
стосуються взаємодії України з міжнародним 
співтовариством. З огляду на довгостроковий 
характер, масштабність, глибину впливу на низку 
чутливих сторін життя суспільства, бізнесу й 
держави, планування, організація й здійснення 
цих заходів повинно проводитися в рамках 
державної політики України в галузі зміни 
клімату. Для побудови й реалізації обґрунтованої 

кліматичної політики України важливо 
ретельно вивчати відповідний досвід 
закордонних країн, проаналізувати протиріччя, 
що виникають між окремими країнами або 
групами країн щодо проблем зміни клімату, 
уважно відслідковувати зміни офіційних 
позицій різних країн і бути готовим швидко на 
них реагувати, корегуючи свою власну позицію.  

Для підвищення потенціалу в галузі 
адаптації до змін клімату потрібно провести 
широкий спектр робіт, спрямованих на 
формування науково-технічної бази, визначення 
і реалізацію практичних заходів, підготовку 
управлінських рішень у цій області. Це, в свою 
чергу, вимагатиме розробки і прийняття 
окремої програми або підпрограми з адаптації. 

Аналіз та оцінка існуючих звітних 
матеріалів дозволила сформулювати заходи з 
адаптації, що найбільш пріоритетні до 
практичного впровадження:: 

використання енергозберігаючих 
технологій та альтернативних видів палива в 
енергетиці; 

підвищення ступеня рециркуляції і 
повторного використання промислових і 
побутових відходів з метою зниження викидів 
метану; 

структурна перебудова 
сільськогосподарської практики; розвиток 
біотехнологій і селекцію нових 
сільськогосподарських культур; 

оптимізація структури і складу лісових 
площ, зокрема, лісовідновлення та 
лісорозведення; 

реабілітацію порушених або висушених 
водних ресурсів; 

вдосконалення та адаптація 
інфраструктури транспортних комунікацій, 
розробка попереджувальних заходів під час 
весняних паводків, поліпшення 
гідрометеорологічного моніторингу з метою 
підвищення готовності економіки і населення 
до екстремальних погодних змін. 

Необхідно враховувати той факт, що, на 
відміну від проблеми зниження викидів 
парникових газів, яка вже усвідомлена та 
набула практичного характеру у вигляді 
міжнародного співробітництва та проведення 
відповідних заходів, проблема адаптації до змін 
клімату поки що перебуває на стадії 
обговорення та прийняття рішень для 
наступних етапів досліджень і розробок у цій 
області.  

Аналіз досвіду з зазначеного питання 
дозволив сформулювати (визначити) 
пріоритетні напрямки, за якими доцільно 
проводити дослідження: 
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вивчення змін клімату на глобальному та 
національному рівнях з удосконаленням системи 
спостереження за кліматом; 

оцінка впливу глобального потепління на 
природне середовище, соціально-економічну 
сферу та національну безпеку; 

вдосконалення національної системи 
інвентаризації парникових газів; 

розробка методів адаптації природних і 
антропогенних систем до наслідків зміни 
клімату; 

розробка необхідних наукових основ 
щодо практичного здійснення заходів, 
спрямованих на скорочення викидів парникових 
газів і збільшення абсорбції парникових газів. 

Висновки. У розвинених країнах 
дослідження у галузі вивчення зміни клімату і 
наслідків цих змін знаходяться на високому рівні, 
їм надається національний пріоритет, який 
закріплений державними рішеннями. Результати 
цих досліджень цілком могли б бути застосовані 
для аналізу можливих наслідків змін клімату на 
території України та наступному виробленні 
відповідних заходів. Однак такий підхід ставить 
країну у певну залежність від інших країн при 
виробленні як внутрішньої, так і зовнішньої 
кліматичної політики. Важливість загроз і 
викликів, пов'язаних зі змінами клімату, роблять 
актуальним завдання забезпечення принципу 
суверенітету держав у міжнародному 
співробітництві з оцінки та реагуванні на зміну 
клімату і його наслідків на величезному просторі 
України як суттєвого елементу національної 
безпеки. Суверенітет можна забезпечити лише 
при належній державній підтримці вітчизняних 
фундаментальних і прикладних досліджень 
клімату й систем спостережень за кліматом, а 
також застосуванням результатів цих досліджень 
для оцінки ризиків і переваг, що пов'язані з 
наслідками зміни клімату. Для ефективного 
проведення зазначених заходів необхідно 
застосовувати досвід розвинених країн, де такі 
дослідження виконуються, головним чином, у 
державних наукових організаціях.  

У розвинених країнах дослідження в 
області вивчення зміни клімату й наслідків цих 
змін перебувають на високому рівні, їм надається 
національний пріоритет, що закріплений 
державними рішеннями. Результати цих 
досліджень цілком могли б бути застосовані (і в 
цей час застосовуються) для аналізу можливих 
наслідків змін клімату на території України і 

прийняття відповідних заходів. Однак такий 
підхід ставить Україну у певну залежність від 
інших країн при виробленні як внутрішньої, так 
і зовнішньої кліматичної політики.  

Подальші дослідження доцільно 
спрямувати на проведення більш ґрунтовних 
досліджень негативного впливу глобальної 
зміни клімату з метою вироблення комплексу 
заходів щодо вироблення рекомендацій зі 
зниження зазначеного впливу на екосистему 
планети, економічну діяльність, воєнну безпеку 
та соціальні процеси. 
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Аналіз досвіду застосування відеоігор як компоненту системи 
імітаційного моделювання бойових дій 
 
 
 

 
 
 

Анализ опыта применения 
видеоигр как компонента 
системы имитационного 
моделирования боевых 
действий 
 

 
 
 

Analysis of operating experience of 
videogames as a component of 
military training simulation 
 

     
Резюме. В статті розглянуто 
досвід застосування 
відеоігор у якості 
ефективного інструменту 
системи імітаційного 
моделювання бойових дій. 
Описуються переваги і 
недоліки адаптації 
комерційного програмного 
забезпечення у військових 
цілях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. В статье рассмотрен 
опыт применения видеоигр в 
качестве эффективного 
инструмента системы 
имитационного моделирования 
боевых действий. Описываются 
преимущества и недостатки 
адаптации коммерческого 
программного обеспечения в 
военных целях. 
 
 

 Resume. Using of videogames as an 
effective tool of military training 
simulation is considered. Advantages 
and limitations of adaptation of 
videogames and freeware to military 
goals are described. 
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Постановка проблеми. На сучасному 

етапі у Збройних Силах України активно 
застосовується імітаційне моделювання в 
навчальних (тренувальних) цілях, про що 
свідчить кількість проведених командно-
штабних навчань з використанням засобів 
імітаційного моделювання бойових дій на базі 
центрів імітаційного моделювання 
Національного університету оборони України, 
Академії Сухопутних військ, 270-го окремого 
відділу імітаційного моделювання Сухопутних 
військ Збройних Сил України та Міжнародного 
центру миротворчості та безпеки. 
Використовуються нові методики проведення 
таких навчань, які беруть за основу досвід у цій 
галузі країн з налагодженою системою 
застосування засобів імітаційного моделювання. 
Але, на сьогоднішній день, при наявності досить 
розвинутих інформаційних мереж у багатьох 
навчальних та тренувальних підрозділах 
Збройних Сил України виникає потреба 
підвищення ефективності їх використання. Тому, 
для подальшого розвитку цього напряму, 
хотілося б звернутися до досвіду армій 

провідних країн світу, розглянути можливості 
використання комерційного (відеоігри) та 
вільно-поширюваного програмного 
забезпечення  

Ступінь розробленості проблеми. 
В арміях провідних країн світу 

комерційне програмне забезпечення 
застосовується в бойовій підготовці наряду зі 
спеціалізованими засобами імітаційного 
моделювання. Сьогодні воно є важливим видом 
індивідуальної підготовки солдат та офіцерів. 
Крім створення реалістичного образу 
вірогідного противника за його допомогою 
можливе відтворення реалістичної багатомірної 
картини сучасного бою; вдосконалення тактики 
ведення бойових дій; підготовка до дій в будь-
яких природно-географічних умовах; 
відновлення морально-психологічного стану 
військовослужбовців, які приймають участь у 
бойових діях. 

Метою цієї статті є аналіз досвіду 
застосування одного з досить простих підходів 
щодо використання засобів імітаційного 
моделювання (відеоігор), який дозволяє 
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зменшити витрати на організацію та проведення 
навчань (тренувань) та створення нових 
тренажерних комплексів (симуляторів). 

Виклад основного матеріалу. 
Таким підходом є використання 

комерційного (відеоігри) та вільно-
поширюваного програмного забезпечення. 

Суттєве підвищення продуктивності 
графічних процесорів дало поштовх до розвитку 
відеоігор, тісно пов'язаних з тренажерами своєю 
програмною реалізацією. Технічні прийоми 
програмування, що використовувались в 
тренажерах, були спрощені і адаптовані до цих 
відеоігор. Варто звернути увагу на відмінності 
між відеоіграми та тренажерами. Тренажери 
мають бути більш реалістичні і фізично 
достовірні, ніж відеоігри. Це виглядає як два 
протилежні світи, але на одному фундаменті: 
спільна основа здатна зробити із звичайної гри 
симулятор, і в той же час спрощений симулятор 
може бути грою. 

Значне удосконалення в області відеоігор 
відбулося в другій половині 90-х років XX 
століття завдяки Інтернету. Саме на цей час 
припадає період появи численних ігрових та 
інтернет-клубів, які були побудовані за схемою 
простішої лабораторії імітаційного 
моделювання: декілька персональних 
комп'ютерів з мультимедійними можливостями 
за допомогою мережі пов'язані з підтримуючим 
новітні ігри-симулятори сервером. 

Аналіз показує, що більшість молодих 
людей у віці від 18 до 25 років були активними 
користувачами ресурсів Інтернету і ігрових 
клубів і вже мали досвід використання відеоігор 
в мережі. Ця категорія людей, що частіше 
називається Інтернет-поколінням, або цифровим 
поколінням, з дитинства контактує з 
комп'ютерами, цифровими технологіями в 
Інтернеті, на телебаченні і в кіно, тому 
звичайний симулятор (тренажер) для них може 
виявитися дуже нудним. Вплив цифрових 
технологій започаткував створення нового 
"багатозадачного" типу мислення, завдяки якому 
ці люди одночасно виконують декілька завдань, 
швидко перемикаючи увагу між ними. 
Зосередженість і концентрація уваги 
підвищуються за рахунок використання 
мультимедійних ресурсів цифрових систем [3]. 

Виходячи з результатів дослідження 
особливостей мислення нового покоління, 
почалася розробка адаптованої тренувальної 
моделі за допомогою використання 
комерційного програмного забезпечення. 
Міністерство оборони США фінансувало 
створення Інституту Креативних Технологій 
(Institute of Creative Technologies) в університеті 

Південної Каліфорнії, який сьогодні вже працює 
не лише в інтересах Збройних Сил США, але і в 
індустрії відеоігор і кіновиробництва. Одна з 
розробок цього інституту - гра Full Spectrum 
Command and Warrior, перша гра, яка 
використовувалась для підготовки командирів 
дивізій і командирів батальйонів [2,5]. 

Використання комерційних програмних 
продуктів військовими на додаток до зменшення 
витрат, сприяє якісному засвоєнню знань 
навчальною аудиторією. А саме, Військово-
морські сили США активно використовують 
відеоігри для тренувань та в цілях підвищення 
мотивації до служби. З цією метою серед 
офіцерів бойових кораблів були безкоштовно 
розповсюджені комерційні ігри Jane's Fleet 
Command, а також адаптована версія Microsoft 
Flight Simulator (рис. 1) [1, 2, 3]. 

 

           

 
Рис. 1. Знімки екрану з зображенням 

гри Jane’s Fleet Command та Microsoft Flight 
Simulator 

 
Відеогра Microsoft Flight Simulator 

використовується для підготовки курсантів в 65 
військових школах, де готуються льотчики для 
ВМС США [7]. 

І це не перший досвід американських 
військових з відеоіграми. Перший успішний 
досвід прийшов з відеогрою America's Army 
(рис. 2), що розроблена в Інституті MOVES 
(Modeling, Virtual Environments and Simulation) в 
Монтерее, штат Каліфорнія. 
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Рис. 2. Знімок екрану з зображенням гри 
America’s Army 

 
Ця програма розроблялася з метою 

залучення молоді до лав збройних сил, але і 
сьогодні вона користується великим попитом і 
доступна до безкоштовного завантаження через 
Інтернет. Ігрові сервери відстежують розвиток 
гравців і моделюють різні рівні їх військової 
кар'єри, навіть нагородження і поранення [6]. 
Адаптована версія цієї гри активно 
використовується в спеціалізованих тренуваннях 
американської армії [2]. 

Велика кількість адаптованих відеоігор 
застосовується в навчальних цілях на постійній 
основі. А саме, у футуристичної танкової грі 
Вattlezone військовослужбовці відпрацьовують 
навички нанесення танкового удару і 
координації своїх дій з іншими екіпажами. Гра 
Red Storm, що створена на основі однойменного 
роману «Червоний шторм» відомого 
письменника Тома Кленсі, адаптована 

компанією Ubi Soft Entertainment для 
відпрацювання дій в міських умовах. 
Американські морські піхотинці в якості 
полігону для тренувань використовують 
адаптовану компанією Codemasters гру 
Operation Flashpoint - Cold War Crisis. 

Крім того, комп'ютерні відеоігри 
впроваджені як форма дозвілля особового 
складу для раціонального використання 
позаслужбового часу військовослужбовців та 
членів їх сімей. У зв'язку з цим у серпні 2003 
року розквартировані в Європі частини ВПС 
США отримали транш у розмірі 200 тис. доларів 
на відкриття 17 онлайнових ігрових центрів для 
14 баз, кожній базі належало «освоїти» від 7 до 
20 тис. доларів на оснащення спеціальної ігрової 
кімнати, закупівлю меблів та приставок ХBOX 
[7]. 

Використання звичайних комп'ютерів 
пов'язаних локальною мережею, адаптація 
комерційних комп'ютерних ігор, їх відносно 
невисока вартість і багатофункціональність є 
найбільш вагомими аргументами на користь 
застосування відеоігор, ніж створення складних 
тренажерів. 

Проте деякі чинники, а саме, обов‘язкове 
ліцензування збільшують вартість такого 
програмного забезпечення. Зменшення вартості 
можливо за рахунок використання вільно-
поширюваного (безкоштовного) програмного 
забезпечення. Прикладом цього служить 
програма Delta3D що розроблена інститутом 
MOVES (рис. 3).  

 

 

   
Рис. 3. Знімки екрану з зображенням розробок інституту MOVES 

 
У Delta3D була зібрана база даних 

безкоштовних програм, створений механізм їх 
3D-реалізації (ігровий движок), а також набір 
засобів розробки і редагування. На теперішній 
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час ця база даних використовується у якості 
платформи для розробки спеціалізованих 
програм і тренажерів [2, 4]. 

Основна перевага відеоігор полягає в 
тому, що за відсутності реальної загрози для 
життя і здоров'я навчальної аудиторії, 
психологічні умови віртуальної реальності 
наближені до бойових, тобто досягається ефект, 
психологічно порівнянний з умовами реального 
бою. Відеоігри дають можливість набути досвіду 
ведення військових операцій завчасно, без 
істотних витрат і ризику для життя людей [7]. 

Але, незважаючи на привабливість, 
зазначені вище підходи не можуть повною мірою 
замінити реальних тренувань і врахувати 
людський фактор, а також фактор впливу 
навколишнього середовища, який, у свою чергу, 
є суттєвим обмеженням у використанні 
симуляторів будь-якого типу. 

Висновок. Виходячи з проведеного 
аналізу можна зробити висновок, що 
використання відеоігор та вільно-поширюваного 
програмного забезпечення може вирішити цілу 
низку питань. При одноразовому вкладанні 
коштів у цей напрямок будуть значно знижені 
витрати на бойову та індивідуальну підготовку. 
Підвищення рівня готовності та морального-
психологічного стану військ можливо шляхом 
обладнання навчальних та тренувальних 
підрозділів Збройних Сил України навчально-
тренувальними засобами на базі адаптованого 
комерційного програмного забезпечення. 

Слід зазначити, що для успішного 
проведення навчань з використанням засобів 
імітаційного моделювання бойових дій та 
отримання максимальної користі для навчальної 
аудиторії, поряд зі створенням нових методів 
необхідно враховувати вже існуючий досвід та 
впроваджувати вже відпрацьовані, перевірені 
часом підходи, одним з яких є використання 
відеоігор та вільно-поширюваного програмного 
забезпечення. Це надасть нові можливості щодо 
покращення якості навчань, зниження їх вартості 
та підвищення рівня готовності Збройних Сил в 
цілому. 

Подальші дослідження. Першим кроком 
у напрямку використання відеоігор та вільно 
поширюваного програмного забезпечення є його 
встановлення та застосування у якості тренажерів 

тактичного рівня на базі центрів імітаційного 
моделювання Академії сухопутних військ та 
Харківського університету повітряних сил, як 
військових навчальних закладів з тактичним 
рівнем підготовки. Наступним, перспективним 
кроком, є поєднання за допомогою ресурсів 
розподіленого моделювання тренажерів 
тактичного та оперативно-тактичного рівнів, 
таких як  система імітаційного моделювання 
JCATS (наприклад, центр імітаційного 
моделювання НУО України). Такий підхід на 
думку авторів, надасть поштовху для 
впровадження комплексних програм з 
використанням ресурсів імітаційного 
моделювання для підготовки як органів 
управління різних рівнів, так і підтримання 
індивідуальних військових навичок та вмінь 
особового складу. 
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проходження військової 
служби за контрактом на 
посадах рядового, 
сержантського та 
старшинського складу. 
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показатели оценивания 
эффективности работы военных 
комиссариатов по отбору 
граждан Украины кандидатами 
для прохождения военной 
службы по контракту на 
должностях рядового, 
сержантского и старшинского 
состава. 

 Resume. The indexes of evaluation 
of efficiency of work of soldiery 
commissariats are offered from the 
exposure (bringing in) of citizens of 
Ukraine by candidates for passing of 
military service by contract on 
positions of ordinary, non-
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Постановка проблеми. Однією з 

важливіших складових будівництва ЗС України є 
комплектування військових організаційних 
структур (ВОрС) військовослужбовцями 
військової служби за контрактом на посадах 
рядового, сержантського та старшинського 
складу [1]. 

Одним із головних чинників, що впливає 
на ефективність комплектування, є робота 
військових комісаріатів (ВК) як головних 
виконавців щодо виявлення бажаючих та 
оформлення відповідних документів на 
кандидатів для проходження військової служби 
за контрактом (ВСзаК) [2]. 

Водночас, на сьогодні не існує 
загальноприйнятого порядку оцінювання 
ефективності роботи ВК з виявлення (залучення) 
громадян України на ВСзаК. Отже, вирішення 
науково-практичного завдання, яке дозволить 
оцінювати та максимально використовувати 
наявні людські ресурси із залучення громадян на 
ВСзаК, є актуальним для ЗС України [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
які стосуються питань оцінювання ефективності 
діяльності установ у тому числі ВК за всім 
спектром завдань в цілому свідчить про те, що 
питання оцінювання ефективності роботи ВК 
щодо відбору громадян України на ВСзаК не 
розглядалось, і тому продовжує залишатись 
актуальною науковою задачею. 

Метою статті є висвітлення результатів 
розв’язування зазначеного завдання з 
визначенням показників оцінювання 
ефективності роботи ВК щодо відбору громадян 
України на ВСзаК на посадах рядового, 
сержантського та старшинського складу. 

Виклад основного матеріалу. На 
сьогодні в державі продовжується процес 
планомірного переходу до комплектування 
ЗС України військовослужбовцями, які 
проходять ВСзаК [6], шляхом щорічного 
поступового збільшення чисельності осіб 
рядового, сержантського та старшинського 
складу [7]. 
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Нещодавно виконання завдань із 
виявлення (залучення), відбору і прийняття 
громадян України, які бажають проходити 
ВСзаК, покладалося на територіальні центри 
комплектування. Однак за певних причин вони 
були ліквідовані, тому з кінця 2012 року в 
Україні запроваджено нову систему 
комплектування ЗС України 
військовослужбовцями ВСзаК , яка передбачає 
виявлення (залучення) громадян, які бажають 

проходити ВСзаК, на ВК та відбір і прийняття 
громадян України на ВСзаК на командирів 
(начальників) ВОрС. 

Порядок виконання заходів 
комплектування військових організаційних 
структур громадянами України для 
проходження військової служби за контрактом 
відповідно до Тимчасової інструкції [8] 
представлений на рис.1. 

 
Рис.1.   Порядок виконання заходів комплектування військових організаційних структур 

громадянами України для проходження військової служби за контрактом 

Цей процес можна умовно поділити на 
етапи: виявлення, відбір та прийняття громадян 
України на ВСзаК, які є явищами послідовними 
та взаємозалежними. Тому слід чітко 
розмежувати роботу ВК щодо виявлення 
(залучення) та оформлення кандидатів і роботу 
ВОрС з відбору та прийняття громадян України 
на ВСзаК. 

З огляду на те, що ВК виконують значну 
кількість багато не менш важливих завдань, 
питання виявлення (залучення) кандидатів на 
ВСзаК не є першочерговим.  

Безперечним є той факт, що ефективність 
виявлення (залучення) визначатиме ефективність 
відбору та прийняття громадян України на 
ВСзаК, тому перш за все слід встановити ознаки 
(показники) оцінювання роботи ВК з  виявлення 
(залучення) громадян України для проходження 
ВСзаК. 

Порядок та терміни проведення заходів із 
виявлення (залучення) громадян України до 
проходження ВСзаК визначаються відповідними 

керівними документами та строками, які 
встановлені вищою за ієрархією ВОрС. 

ВК на першому етапі здійснюють 
виявлення (пошук) та залучення (попередній 
відбір; оформлення первинних документів 
особової справи; направлення до ВОрС) 
кандидатів для проходження ВСзаК із числа 
громадян, які раніше не проходили військової 
служби, та військовозобов’язаних, придатних за 
станом здоров’я та рівнем освіти, відповідно до 
чинного законодавства. 

Тобто, первинна ефективність роботи ВК 
із виявлення (залучення) громадян України для 
проходження ВСзаК ( ВКE ) за звітний період, 
повинна характеризуватися відносним 
кількісним значенням громадян залучених 
кандидатами до загальної (потенційної) 
чисельності можливих кандидатів. Цю 
ефективність можна розрахувати залежністю: 
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де .залучN  – кількість громадян залучених 
кандидатами на військову службу; 

.потенцN  – загальна (потенційна) чисельність 
можливих кандидатів на військову службу за 
контрактом. 

Однак у ВОрС здійснюється 
безпосередній відбір та прийняття рішення 
командиром (начальником) на укладання 
контракту. Тому показник ефективності відбору 
ВК кандидатів до ВОрС ( .відE ) характеризує 
якість відбору кандидатів для проходження 
служби і розраховується як коефіцієнт 
співвідношення кількості повернених кандидатів 
за станом здоров’я, відмовою від навчання, 
низькими морально-діловими якостями тощо до 
кількості громадян залучених ВК кандидатами 
на військову службу за контрактом: 
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де .повернN  – кількість повернених кандидатів; 

Відомо, що з числа відібраних кандидатів 
певна кількість громадян вже раніше проходила 
військову службу (строкову або за контрактом), 
тому процес призначення кандидатів на посади 
за прямим посадовим призначенням (ППП) –

ПППE  (тобто тих, кого не потрібно готувати) 
характеризуватиме якість відбору за ППП і 
розраховується як співвідношення кількості 
кандидатів, які призначені на посади за ППП до 
кількості призначених кандидатів: 
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де ПППN  – кількість кандидатів, які призначені 
на посади за ППП; 

.загN  – загальна кількість кандидатів; 

.признN  – кількість призначених кандидатів. 
Крім цього, певна кількість кандидатів 

призначатиметься на посади за військово-
обліковими спеціальностями (ВОС) або 
спорідненими ВОС (це ті кандидати, кого можна 
підготувати безпосередньо у ВОрС). Тому 
наступним показником доцільно обрати 
кількість кандидатів призначених за ВОС 
( ВОСE ), який характеризує якість відбору за 

ВОС і розраховується як співвідношення 
кількості кандидатів, які призначені на посади за 
ВОС до загальної кількості призначених 
кандидатів: 
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де ВОСN  – кількість кандидатів, які призначені 
на посади за ВОС. 

Відповідно, ефективність призначення 

кандидатів ( .признE ) до ВОрС буде визначатися: 
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Отже, ефективність роботи ВК із 

виявлення (залучення) громадян України на 
військову службу за контрактом ( .виявлE ) за 
звітний період характеризується відносним 
кількісним значенням кандидатів, які призначені 
на посади за ППП та ВОС до загальної 
(потенційної) чисельності можливих кандидатів 
на військову службу за контрактом. Цю 
ефективність можна розрахувати залежністю: 
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Після перетворень, враховуючи (1–5), 
формулу (6) можна подати у вигляді: 
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 за умови, що кількісні значення показників 
більше у правій частині виразу не дорівнюють  
"0". 

Зважаючи на те, що зазначені показники 
є взаємопов’язаними, то для визначення 
середнього геометричного доцільно застосувати 
мультиплікативну агрегацію вигляду: 

 
..

...
признвідВК k

призн
k

від
k

ВКвиявл ЕЕЕE  . 

Вагові коефіцієнти k  зазвичай 
визначаються методом експертних оцінок. У 
даній статті не постає завдання визначення 
пріоритетів критеріїв, тому ваги усіх часткових 
показників приймаються рівними Mk /1  (в 
даному випадку М=3, а отже 3/1k ).  З 
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урахуванням зазначеного ефективність роботи 
ВК з виявлення (залучення) громадян України на 
військову службу за контрактом ( .).(залучвиявлE ) 
буде визначатись зазалежністю: 
 

3
...).( признвідВКзалучвиявл ЕЕЕE  . 

 
Приклад: якщо – ВКE  (первинна 

ефективність роботи ВК із виявлення 
(залучення) громадян України для проходження 
ВСзаК) оцінено "0,9", .відE  (ефективність 
відбору ВК кандидатів до ВОрС) оцінено "0,8" та 

.признE  (ефективність призначення кандидатів до 
ВОрС) оцінено "0,7", то узагальнена оцінка 

.).( залучвиявлE  (ефективність роботи ВК із 
виявлення (залучення) громадян України на 
військову службу за контрактом) буде 
визначатися: 

 
796,0504,07,08,09,0 33

.).( залучвиявлE . 
 

Якщо один із показників оцінено "0", 
наступним етапом по закінченню оцінювання 
буде виявлення причин та прийняття рішення 
щодо підвищення значення даного показника. 

Висновки. Таким чином, обґрунтовано 
підхід до формування узагальненого показника 
оцінки ефективності роботи ВК із виявлення 
(залучення) громадян України на військову 
службу за контрактом. При цьому часткові 
показники мають бути приведені до єдиної 
шкали. З усього переліку часткових показників 
обрано лише ті, які безпосередньо 
характеризують ефективність етапу виявлення 
(залучення), відбору та прийняття громадян 
України на ВСзаК у рамках визначеного 
завдання. 

Використання цього підходу для 
оцінювання ефективності роботи ВК із 
виявлення (залучення) громадян України 
кандидатами на ВСзаК надасть можливість 
органам військового управління оцінювати 
виконання зазначених заходів за звітні періоди. 

Крім того, результати оцінювання 
дозволять визначити пріоритети та у 
подальшому конкретні заходи, що спрямовані на 
забезпечення належного рівня 
укомплектованості ВОрС військовослужбовцями 
ВСзаК на посадах рядового, сержантського та 
старшинського складу. 

Таким чином, у статті обґрунтовано 
підходи щодо вирішення науково-практичного 
завдання визначення показників оцінювання 
ефективності роботи ВК із виявлення 
(залучення) громадян України на ВСзаК. 

Подальші дослідження доцільно 
присвятити вибору показників оцінювання 
ефективності діяльності військових 
організаційних структур та визначення 
пріоритетних критеріїв. 
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Метод селекції радіоімпульсів на фоні N-OFDM сигналів 

 
 
 

 
 
 

Метод селекции 
радиоимпульсов на фоне N-
OFDM сигналов 
 

 
 
 

The method of selection of radio 
pulses in the background of N-
OFDM signals 

     
Резюме. Розглянуто метод 
роздільної селекції 
імпульсних та N-OFDM 
сигналів для радарно-
комунікаційних систем, в 
яких застосовується 
технологія цифрових 
антенних решіток. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. Рассмотрен метод 
раздельной селекции 
импульсных и N-OFDM 
сигналов для радарно-
коммуникационных систем, в 
которых используется 
технология цифровых антенных 
решеток. 

 Resume. Considered the method of 
separate selection of pulse and N-
OFDM signals for radar-
communication systems that 
incorporate digital antenna arrays. 
 
 

Ключові слова: радарно-
комунікаційні системи, 
цифрова антенна решітка 
(ЦАР), не ортогональна 
частотна дискретна 
модуляція (N-OFDM). 

 
 
 

Ключевые слова: радарно-
коммуникационные системы, 
цифровая антенная решетка 
(ЦАР), не ортогональная 
частотная дискретная 
модуляция (N-OFDM). 

 Keywords: radar-communication 
systems, digital array (DA), not-
orthogonal frequency discrete 
modulation (N-OFDM). 

 
Постановка проблеми. У розвитку 

радарно-комунікаційних систем в останні роки 
виразно сформувався напрямок, що передбачає 
спільне використання OFDM сигналів як при 
вирішенні завдань радіолокації, так і для передачі 
даних, у тому числі з застосуванням принципу 
MIMO. Разом з тим, вплив ефекту Допплера на 
результати локації високошвидкісних цілей 
робить застосування технології OFDM досить 
проблематичним. Для подолання відповідних 
труднощів заслуговує на увагу перехід до 
неортогональної частотної дискретної модуляції 
(N-OFDM), запропонованої, наприклад, в [1]. 
Подальшим розвитком цього напряму є сумісне 
застосування N-OFDM та імпульсних сигналів, 
однак розробка відповідного алгоритмічного 
забезпечення, що дозволило б здійснювати 
одночасну демодуляцію обох типів сигналів, а 
також з’ясування умов його застосування 
потребує додаткових теоретичних досліджень. 

Метою статті є удосконалення 
алгоритмічного забезпечення стосовно 
демодуляції імпульсних сигналів, що 
приймаються на фоні N-OFDM пакетів, у разі 
використання на приймальній стороні цифрової 
антенної решітки. 

Викладення основного матеріалу. Перш 
за все, проаналізуємо вплив радіоімпульсного 

сигналу прямокутної форми на відгук N-OFDM 
сигналів по виходах частотних фільтрів, 
синтезованих за допомогою операції швидкого 
перетворення Фур’є (ШПФ). Якщо тривалість 
прямокутного радіоімпульсу позначити  як τi , а 
його потужність – Pi, то енергія такого сигналу 
може бути розрахована за відомим виразом [2]: 

2

2
ii

iii
APE 

  ,  

де iA  – амплітуда прямокутного 
радіоімпульсу. 

Внаслідок застосування процедури 
ШПФ над сигнальною вибіркою довжиною TFFT 
енергія зазначеного імпульсу рівномірно 
розподілиться в зазначеному часовому 
інтервалі. Як наслідок, вплив радіоімпульсу на 
відгук ШПФ в якості завади буде еквівалентним 
наявності однакового за енергією імпульсного 
сигналу тривалістю TFFT , але меншої амплітуди 

iFFTA . Для розрахунку значення амплітуди 

iFFTA  еквівалентного імпульсного сигналу 
необхідно розв’язати відносно цієї невідомої 
систему із двох рівнянь: 
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Звідси отримаємо співвідношення для 
оцінювання потужностей та амплітуд: 











,
22

;
22

iiFFTiFFT

iiFFTiFFT

ATA
PTP



 

або остаточно: 














.

;

FFT

i
iiFFT

FFT

i
iiFFT

T
AA

T
PP





 

Таким чином, “розтягнення” імпульсу 
завдяки операції ШПФ призводить до обернено 
пропорційного зниження потужності імпульсного 
сигналу та зменшення його амплітуди у 

FFTi T  разів. Наприклад, якщо радіоімпульс 
має тривалість 100 нс, а протяжність пакету N-
OFDM становить 1 мс, тобто у 10000 разів 
більше, то зниження амплітуди еквівалентного 
імпульсу після ШПФ, узгодженого з тривалістю 
пакета N-OFDM, становитиме 100 разів.  

Спираючись на такий результат, 
проведемо розрахунок можливого завадового 
рівня від впливу імпульсного сигналу на відгук 
N-OFDM пакету після ШПФ. При цьому слід 
врахувати, що для високої ймовірності виявлення 
відбитих від повітряної цілі імпульсних сигналів 
необхідно, щоб мало місце певне перевищення 
амплітудою імпульсів амплітуди сумарного 
сигналу N-OFDM. Позначимо таке перевищення 
буквою L. Крім того, необхідно врахувати так 
званий пік-фактор багаточастотного N-OFDM 
сигналу, що являє собою співвідношення 
максимального значення його потужності до 
середньої потужності на заданому інтервалі. 
Наявність пікових викидів у N-OFDM сигналі 
може призвести до маскування відбитих від цілей 
радіоімпульсів. Якщо пік-фактор становить D 
разів, то у перерахунку до амплітуд відповідний 
піковий  викид перевищуватиме 
середньоквадратичний рівень сигнального пакету 
у D  разів. Таким чином, щоб уникнути 
маскування імпульсних сигналів, їхня амплітуда 
має у DL  разів перевищувати середній рівень 
N-OFDM пакету  на вході операції ШПФ. Це 
означає, що для розглянутого вище прикладу з 
накладання 100-наносекундного імпульсу на 
мілісекундний пакет N-OFDM рівень 
еквівалентної завади після ШПФ зменшиться до 

0,01 DL відносно середньоквадратичного 
рівня N-OFDM до операції ШПФ. У разі, якщо 
L=8, а D=64, відповідно отримаємо 

0,01 DL =0,64. Такий рівень імпульсної 
завади може спонукати до вимушеного 
зменшення порядку QAM- модуляції при 
передачі N-OFDM пакету. Тому заслуговує на 
увагу більш ефективний метод розділення 
імпульсних та N-OFDM сигналів, що 
спирається на їхню просторову селекцію за 
допомогою цифрової антенної решітки (ЦАР). 

Розглянемо лінійну ЦАР з 
еквідистантним розміщенням в ній антенних 
елементів. Слід зауважити, що у цьому випадку 
завдання виділення імпульсних сигналів з 
їхньої суміші з безперервними сигналами, 
якими умовно є сигнали N-OFDM, має 
вирішуватись поетапно. На першому етапі, 
наприклад, необхідно виміряти кутові 
координати джерел сигналів. Для цього можуть 
застосовуватись відомі з радіолокації методи 
пеленгації. У тому числі багатосигнальні 
алгоритми надрозрізнення. 

Отримана інформація про напрямки 
приходу сигналів дозволяє перейти до 
наступного етапу їхньої обробки – оцінювання 
узагальнених амплітуд сигналів кожного виду. 
З цією метою доцільно скористатись 
запропонованою в [3] процедурою, для чого 
представимо вектор напруг сигналів 
просторових приймальних каналів ЦАР в 
окремі моменти часу по виходах модуля 
цифрового діаграмоутворення у вигляді 

                                  nQWU  ,                    (1) 
де  PS QQQ   – блокова матриця 

значень характеристик направленості (ХН) 
вторинних просторових каналів ЦАР у 
напрямках на  джерела сигналів N-OFDM (блок 

SQ ) та відбивачів імпульсних сигналів (блок 

PQ ),  PS
T WWW   – блок-вектор 

узагальнених амплітуд N-OFDM сигналів (блок 
SW ) та амплітуд імпульсних сигналів (блок 
PW ), “T” – символ матричної операції 

транспонування; n – вектор напруг шумів.  
В загальному випадку наявності  M 

джерел N-OFDM сигналів та P відбивачів 
імпульсних сигналів блоки матриці Q ХН для R 
вторинних просторових каналів ЦАР можна 
записати у вигляді:  
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ХН направленості r-го вторинного 
просторового каналу, синтезованого за 
допомогою операції швидкого перетворення 
Фур’є (ШПФ), 

)( pPmSx  – узагальнена кутова координата 
m(p)–го джерела сигналів відносно нормалі до 
ЦАР, 
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 ,   – 

довжина хвилі центральної носійної сигналів N-
OFDM та імпульсних сигналів,  d – відстань між 
антенними елементами ЦАР, R – кількість 
елементів в антенній решітці, )( pPmS  – кутові 
координати m(p)–го джерела сигналів відносно 
нормалі до ЦАР. 

Для селекції сигналів N-OFDM на фоні 
відбитих від повітряних цілей імпульсів при 
формуванні оптимальної оцінки вектора 
узагальнених амплітуд   UQQQW TT 1ˆ 

  
обчислюється окремо сегмент вектора Ŵ , що 
відповідає сигналам N-OFDM, тобто блок SW . 
Аналогічно, для селекції імпульсних сигналів на 
фоні N-OFDM здійснюється розрахунок сегменту 
амплітуд імпульсних сигналів – блок PW . Далі 
над отриманими у серії часових відліків оцінками 
узагальнених амплітуд N-OFDM та імпульсних 
сигналів виконують процедури ШПФ, що 
дозволяє синтезувати частотні фільтри, необхідні 
для спектральної селекції піднесучих N-OFDM 
сигналів та виміру радіальної швидкості 
повітряних цілей.  

Відмінністю пропонованого методу 
обробки є застосування залежно від типу 
сигналів різних принципів формування фільтрів 
ШПФ. Зокрема, для селекції піднесучих N-OFDM 
сигналів ШПФ має здійснюватися по відліках 
оцінок блоку SW , що формуються послідовно у 
часі, з інтервалом їх слідування, а для імпульсних 
сигналів ШПФ виконується над масивами 

відліків оцінок блоку PW , що беруться через 
період повторення імпульсних сигналів, для 
кожного з стробів дальності. Тобто, для N-
OFDM сигналів процедура ШПФ виконується 
один раз, а для імпульсних сигналів – T раз, де 
Т – кількість стробів дальності в межах 
інтервалу її однозначного виміру. Відповідно 
різною може бути і розмірність процедур ШПФ: 
для імпульсних сигналів вона визначається 
кількістю періодів зондування Z, в межах якої 
здійснюється спостереження за повітряним 
простором, тоді як для сигналів N-OFDM  
максимальна протяжність сигнальної вибірки 
для здійснення ШПФ може сягати величини 
T×Z. 

За отриманими вихідними напругами 
синтезованих частотних фільтрів далі 
здійснюється демодуляція N-OFDM  сигналів, а 
також розраховуються оцінки траєкторних 
параметрів руху повітряних цілей. 

У випадку наявності активних завад для 
здійснення селекції на їх фоні  N-OFDM та 
імпульсних сигналів структура матриці Q  та 
вектора W у виразі (1) прийме 3-блоковий 
вигляд: 

 JPS QQQQ  ,

 JPS
T WWWW  ,                   (2) 

де елементами блока 
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є значення ХН вторинних просторових 
каналів ЦАР у напрямку j-го джерела завад, 

jJx  – узагальнена кутова координата j–
го джерела завад відносно нормалі до ЦАР, 

jJjJ
Rrdx 


 sin

2
12






 

 . 

Щоб здійснити розділення корисних 
сигналів і завад, при формуванні оптимальної 
оцінки вектора амплітуд Ŵ  обчислюються 
лише ті сегменти цього вектора, що 
відповідають сигналам N-OFDM та імпульсним 
сигналам, тобто блоки SW  та PW . При цьому 
сегмент вектора оцінок амплітуд завадових 
сигналів (блок JW ) не формується взагалі. 

Узагальнимо розглянуті викладення на 
випадок плоскої еквідистантної ЦАР, яка має 
ХН вторинних просторових каналів, що 
факторизуються у вигляді добутку ХН у двох 
кутових площинах.  
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У разі структури ЦАР з R×K елементів у 
цьому випадку вираз (1) може бути переписаний 
з застосуванням блокового матричного добутку 
Хатрі-Рао: 

                nWVQU   ,              (3) 
де    - символ блокового добутку Хатрі-

Рао [3], V - блокова матриця значень 
характеристик направленості (ХН) вторинних 
просторових каналів ЦАР у другій кутовій 
площині. 

У випадку дії активних завад аналогічно 
(2) структура матриці V в (3) буде 3-блоковою:  

 JPS VVVV  , де: 
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)( pPmS  – кутові координати m(p)–го 
джерела сигналів відносно нормалі до ЦАР у 
другій кутовій площині, dy – відстань між 
антенними елементами ЦАР у відповідній 
кутовій площині, 

Крім того, в якості аргументу ХН матриці 
Q має використовуватись узагальнена кутова 

координата 

)()()( cossin
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12
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Висновки. Таким чином, розглянутий 
математичний апарат дозволяє формувати 
математичні моделі відгуків приймальних 
лінійної та плоскої ЦАР радарно-
комунікаційних систем у випадку надходження 
відбитих від повітряних цілей імпульсних 
сигналів та N-OFDM сигналів, що забезпечують 
функції передачі даних. Спираючись на такі 
моделі, запропонований метод цифрової 
обробки сигналів дозволяє розділити в 
прийомній системі імпульсні та N-OFDM 
сигнали для забезпечення подальшого виміру 
траєкторних параметрів руху повітряних цілей 
та демодуляції інформаційних повідомлень. 

Перспективи подальших досліджень 
полягають у дослідженні на основі нижньої 
межі Крамера-Рао потенціальних можливостей 
запропонованих методів обробки сигналів, які б 
забезпечували роздільну селекцію сигналів 
зв’язку та локації у радарно-комунікаційних 
MIMO-системах під час одночасного 
вирішування завдань зв’язку та радіолокації. 
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Резюме. В статье 
рассмотрены проблемы 
подготовки военных кадров 
на фоне нарастания 
сложности 
профессиональных задач, 
решаемых 
военнослужащими. 
Реализация этих задач 
связана с подготовкой 
офицера новой формации, 
способного компетентно 
осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. У статті розглянуті 
проблеми підготовки 
військових кадрів на фоні 
наростання складності 
професійних завдань, що 
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військовослужбовцями. 
Реалізація цих завдань пов'язана 
з підготовкою офіцера нової 
формації, що здатний 
компетентно здійснювати свою 
професійну діяльність. 
 

 Resume. The problems of training 
military personnel against the rise of 
professional tasks to be solved by the 
military. The implementation of 
these tasks associated with the 
preparation of an officer of the new 
formation, able to competently carry 
out their professional activities. 
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Постановка проблемы. Интеграция 

Казахстана в мировое образовательное 
пространство, смена парадигмы образования и 
формирование ее новой модели отражаются и на 
вопросах качества подготовки офицерских 
кадров, тех, кто будет решать задачи 
организации служебно-боевой деятельности, 
обучения и воспитания курсантов военных 
учебных заведений. Для реализации этих задач 
требуется офицер новой формации с творческим 
стилем мышления, обладающий волевыми 
качествами и способный компетентно 
осуществлять свою профессиональную 
деятельность. 

Таким образом, возникает несоответствие 
между потребностями войск в 
профессиональных специалистах и 

недостаточным уровнем подготовки военных 
кадров. Актуальность этой проблемы обретает 
особую значимость на фоне нарастания 
сложности профессиональных задач, решаемых 
военнослужащими внутренних войск по защите 
конституционных прав и свобод граждан, 
предотвращению терроризма, охране особо 
важных объектов и объектов пенитенциарной 
системы. Решение этих задач связано с 
подготовкой военных профессионалов, 
образованных и разносторонне развитых людей, 
способных креативно мыслить и действовать, 
самостоятельно принимать решения, умело 
работать с людьми, гордящихся службой во 
внутренних войсках, стремящихся к 
преумножению ее славных служебно-боевых 
традиций. 
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В связи с этим, приоритетными задачами 
военного образования по решению проблем 
подготовки офицеров внутренних войск 
являются: разработка перспективных 
направлений подготовки и повышения 
квалификации военных преподавателей, 
обобщение и распространение передового и 
новаторского педагогического опыта между 
военными вузами; выявление всего ценного и 
адаптация к современным реалиям; анализ и 
обобщение опыта в системе военного 
образования за рубежом; повышение научной 
квалификации профессорско-
преподавательского и командного состава, 
совершенствование научной работы и ее 
стимулирование. 

Анализ последних публикаций. На 
протяжении ряда лет подготовка офицеров 
внутренних войск с образованием оперативно-
тактического уровня проводится в 
Национальном университете обороны 
Республики Казахстан, в Общевойсковой 
Академии, Военном университете, Академии 
тыла и транспорта и других учебных заведениях 
Вооруженных Сил России. Однако, по существу, 
такая подготовка проблему потребности войск в 
высококвалифицированных офицерах с высшим 
военным образованием решить не в состоянии, 
как в прошлом, так и на сегодняшний день. 
Доктор военных наук Ж.Х. Ахметов в 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата военных наук предложил пути 
решения проблемы подготовки офицерских 
кадров для внутренних войск [1], которые нашли 
поддержку в МВД, Минобороны, 
Минобразования, Совете Безопасности и 
Правительстве. Так, уже реализованы 
предложения о создании факультета внутренних 
войск и кафедры “Тактика и оперативное 
искусство Внутренних войск” при 
Национальном университете обороны. 

В вопросах образования тактический и 
оперативно-тактический уровни военного 
образования не противоречат Болонской 
декларации, подписанной Казахстаном. 
Адаптация системы высшего образования 
Казахстана к новым условиям и потребностям 
страны не только не предполагает отказа от 
традиций национального образования, но и 
предоставляет замечательные возможности 
самоидентификации и развития. Убедительно 
это доказывает опыт ведущих вузов нашей 
страны. Надо отметить, что в этом нашли себя и 
Национальный университет обороны, и Военные 
институты КНБ и МВД Республики Казахстан. 

Структурно уровни военного образования 
офицеров Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований удачно вписались в 
уровни образования Болонского процесса. Так 

можно заключить, что уровень бакалавриата – 
это тактический уровень подготовки офицеров, 
и их подготовка для внутренних войск 
осуществляется Военным институтом 
Внутренних войск МВД Республики Казахстан, 
а по ряду специальностей – Военными 
институтами ВС и внутренних войск России. 

В Военном институте в 2008 году 
разработаны “Государственные 
общеобязательные стандарты образования 
(ГОСО) Республики Казахстан” по группе 
(семь) специальностей 051061 – 051067 – 
“Военное дело и безопасность” [2]. 

Второй уровень образования – 
магистратура, в сравнительном аспекте 
военного образования это оперативно-
тактический уровень подготовки военных 
кадров. 

Цель статьи: анализ соответствия 
системы  подготовки офицерских кадров для 
внутренних войск Республики Казахстан 
мировым тенденциям. 

Изложение основного материала. 
Серьезную проблему в подготовке кадров для 
внутренних войск представляет подготовка 
офицеров с уровнем оперативно-тактического 
военного образования. Низкая их доля в звене 
полк – бригада существенно влияет на качество 
выполняемых служебно-боевых задач в мирное 
время, а при организации служебно-боевой 
деятельности в условиях правового режима 
чрезвычайного или военного положения, 
организации и проведении специальных 
операций, боевых действий в военных 
конфликтах может серьезно затруднить 
выполнение служебно-боевых задач. Принимая 
это во внимание, образованию офицеров и 
подготовке их в звене батальон – полк – бригада 
должно придаваться серьезное значение. В 
идеале командир батальона, учитывая 
особенности и характер вооруженных военных 
конфликтов, формы и способы выполнения 
боевых задач, должен быть подготовлен на 
оперативно-тактическом уровне. Такой 
командир будет способен обучать своих 
подчиненных офицеров и штаб батальона на 
уровне современных требований, обеспечить 
подготовку подразделений к выполнению задач. 

На сегодняшний день и на перспективу до 
2020 года подготовку офицеров внутренних 
войск целесообразно осуществлять в 
Национальном университете обороны 
Министерства обороны Республики Казахстан, в 
академиях и военных университетах Российской 
Федерации. Это обусловлено рядом факторов и 
первый из них – военная безопасность 
Казахстана, задачи, возложенные Военной 
доктриной, которые выполняются в тесном 
взаимодействии всех элементов военной 
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организации государства; второй – обусловлен 
тем, что внутренние войска выделяют 
определенный военный контингент в состав 
Коллективных Сил оперативного реагирования 
ОДКБ и участвуют в совместном выполнении 
боевых задач; третий – в условиях военных 
конфликтов ряд задач выполняется в тесном 
взаимодействии и под руководством 
Объединенного командования, в интересах 
выполнения отдельных задач предполагается 
взаимное придание и поддержка силами и 
средствами; четвертый – решения Совета 
безопасности и совместных приказов 
руководителей силовых структур о 
совершенствовании военного образования и 
исключения дублирования в подготовке военных 
кадров. 

В Национальном университете обороны 
разработан Государственный общеобязательный 
стандарт образования Республики Казахстан 
магистратуры по специальности: 6N1008 – 
“Внутренние войска МВД РК Военное дело и 
административное управление”, утвержденный и 
введенный в действие приказом Министерства 
образования и науки Республики Казахстан от 28 
октября №514. Настоящий стандарт согласован с 
Комитетом по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года 
№12-6/-7379 и с Управлением военного 
образования Департамента кадров Министерства 
обороны Республики Казахстан. 

Анализ общих положений стандарта, 
характеризующих направления подготовки 
магистра показывает, что квалификационные 
характеристики выпускника магистранта по 
данной специальности достаточно ясно 
квалифицируют в его содержании особенные 
требования знаний, умений и навыков, 
определяемые спецификой предназначения и 
выполняемыми внутренними войсками задач. 

В ГОСО по специальности 6N1008 - 
“Внутренние войска МВД РК Военное дело и 
административное управление”, в качестве 
ключевых выделены следующие компетенции: 
планирование и проведение специальных 
операций при осложнении оперативной 
обстановки; организация морально-
психологического обеспечения деятельности 
соединений и частей в различных формах 
служебно-боевой деятельности; планирование и 
организация в соединении (части) правовой 
работы, обеспечение и поддержание законности 
и правопорядка и др. 

В аспектах подготовки кадров 
представляют интерес объекты и виды 
профессиональной деятельности магистров по 
данной специальности. В стандартах объектами 
профессиональной деятельности прописаны: при 

профильной подготовке – воинские части, 
соединения внутренних войск, вузы, органы 
управления, имеющие отношение к 
выпускникам данной специальности; при 
научно-педагогической подготовке – высшие 
(средние) учебные заведения (военные, 
гражданские), научно-исследовательские 
организации, а также органы управления, 
имеющие отношение к выпускникам данной 
специальности. 

Важной составляющей подготовки 
военных кадров внутренних войск в 
магистратуре Национального университета 
обороны, выделенной ГОСО, является 
предназначение выпускника-магистра. Так, 
магистр по настоящей специальности может 
проходить службу на должностях командиров, 
начальников в соединениях, частях и в других 
органах управления внутренних войск, а также 
проходить службу (работать) в качестве 
преподавателей высших (средних) военных и 
гражданских учебных заведений. 

Вместе с тем, отсутствие специальной 
выпускающей кафедры и структурного 
подразделения, объединяющего слушателей 
различных специальностей, представляющих 
внутренние войска, и изучение таких 
дисциплин, как “тактика и оперативное 
искусство Внутренних войск” и “управление 
повседневной деятельностью Внутренних 
войск”, по общей программе, без учета 
особенностей и нормативно-правовых 
документов организации служебно-боевой 
деятельности внутренних войск, безусловно, 
сказывался на качестве выпускников [3]. 

В этой связи, нами разработаны 
программы по изучению дисциплины “тактика и 
оперативное искусство Внутренних войск МВД 
Республики Казахстан” по специальностям 
“военное и административное управление”, 
“управление техническим обеспечением”, 
“управление тыловым обеспечением”, 
“управление воспитательными и социально-
правовыми процессами”; а также дисциплины 
“управление повседневной деятельностью 
Внутренних войск МВД Республики Казахстан” 
по специальности “военное и административное 
управление”, рассчитанные, соответственно, по 
четыре кредита (180 часов) каждый. 

Исследуя проблемы подготовки кадров 
для внутренних войск, выделим еще одну, 
актуальную для ведомственного образования 
внутренних войск, – проблему подготовки 
педагогических и научных кадров, 
преподавателей для Военного института 
Внутренних войск. Преподаватель был и 
остается ключевой фигурой процесса обучения 
и воспитания. 
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Основными задачами педагогической 
подготовки преподавателей, на наш взгляд, 
являются: 

1) совершенствование знаний: основ 
военной науки и, в первую очередь, в области 
теории и практики военного искусства; основ 
государственного управления и формирования 
военной политики государственной власти; 
правовых положений, связанных с основными 
концептуальными и доктринальными взглядами 
по вопросам обороны страны и обеспечения ее 
национальной безопасности, 
функционированием системы высшего 
профессионального военного образования в 
целом; 

2) формирование умений: создавать 
творческую атмосферу образовательного 
процесса; использовать при изложении 
предметного материала взаимосвязь смежных 
дисциплин, представленных в учебном плане, а 
также научно-исследовательского и учебного 
процессов в вузе; применять знания культурного 
наследия прошлого и настоящего, современных 
достижений науки и культуры в качестве средств 
воспитания курсантов и слушателей; 

3) овладение: методами научных 
исследований в сфере основной 
профессиональной подготовки; основами 
научно-методической работы; навыками 
самостоятельной методической проработки 
профессионально ориентированного материала 
(структурирование и преобразование научного 
знания в учебный материал); основами учебно-
методической работы высшего 
профессионального образования, методами и 
приемами разработки задач, упражнений, тестов 
по различным темам; способами создания 
требовательно-доброжелательной обстановки в 
учебном процессе; методами формирования 
навыков организации самостоятельной работы, 
профессионально-аналитического мышления и 
развития творческих способностей обучаемых; 
культурой жизненного самоопределения, 
методами эмоциональной саморегуляции; 
основами применения компьютерной техники и 
информационных технологий в учебном и 
научном процессах. 

Анализ образовательной деятельности 
ряда военно-учебных заведений России и 
Казахстана позволяет нам выделить некоторые 
пути совершенствования педагогической 
подготовки преподавательского состава: военно-
профессиональное и педагогическое 
совершенствование; повышение научной 
квалификации и уровня информационной 
подготовки; формирование духовно-
патриотических ценностей. 

Новые научные парадигмы, 
инновационные технологии обучения не 

позволяют преподавателю оставаться на 
достигнутом педагогическом уровне и требуют 
непрерывного образования и развития 
профессионально-личностных качеств. 
Решающую роль в этом процессе играет 
самостоятельная работа преподавателя. 

Самостоятельная работа, наряду с 
другими формами педагогической подготовки, 
планируется и проводится с целью обеспечения 
высокого уровня обучения и воспитания 
слушателей при проведении всех видов занятий, 
квалифицированного руководства процессом 
обучения в ходе преподавания своей 
дисциплины. Она является важнейшей 
повседневной обязанностью преподавательского 
состава, определяющим условием повышения 
качества обучения и воспитания слушателей. Ее 
основные задачи заключаются: в приобретении 
новых знаний; совершенствовании навыков 
самостоятельного научного исследования 
актуальных вопросов военного искусства и 
тактики; повышении педагогического 
мастерства; изучении материалов по психологии 
и педагогике, теории и практике обучения, 
отечественного опыта обучения и воспитания в 
военных вузах, а также достижений зарубежной 
военной школы. 

Самостоятельная работа является 
основной формой информационной подготовки. 
В плане информационной подготовки 
самостоятельная работа должна включать: 
изучение информационной инфраструктуры 
учебного заведения, ее возможностей в качестве 
средства обучения и инструмента для решения 
педагогических задач; освоение моделей 
операций и боевых действий, методик 
оперативных расчетов на применение сил и 
средств в операциях; разработку проектов новых 
информационных технологий (обучающих 
систем). 

Добиться ощутимых результатов 
самостоятельной работы можно при условии 
широкого использования дидактической и 
научной литературы, других внутренних и 
внешних источников информации. Успех 
самостоятельной работы определяется 
способностью преподавателей постоянно 
учиться. Важнейшими условиями успеха 
являются настойчивость и инициатива 
преподавателей, их повседневное стремление к 
самосовершенствованию [4]. 

Профессиональная подготовка 
преподавателей военного учебного заведения 
проводится в целях дальнейшего 
совершенствования профессионально-
педагогической подготовки, повышения их 
теоретического уровня, военно-технических и 
специальных знаний, педагогических и 
методических навыков, усиления влияния 
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личной подготовки на эффективность и качество 
учебного процесса. 

В частности, в Военном институте 
Внутренних войск МВД Республики Казахстан 
план профессиональной подготовки 
преподавателей военного учебного заведения 
разрабатывается на учебный год. Он включает: 
общие и по предметам обучения методические 
указания, расчет учебного времени по предметам 
подготовки и месяцам. 

Продолжительность учебного года в 
системе профессиональной подготовки 
преподавателей военного учебного заведения 
составляет 10 месяцев (с 1 сентября по 30 июня). 
Занятия по профессиональной подготовке 
проводятся два дня в месяц по 7 часов в день и 
на учебно-методических сборах по 5 дней 
каждый (в феврале и августе). Кроме плановых 
занятий и сборов, на самостоятельную 
подготовку выделяется не менее 4 часов и на 
физическую подготовку не менее 3 часов 
служебного времени еженедельно. Из общего 
бюджета времени большая часть отводится на 
проведение практических занятий. 

Занятия по профессиональной подготовке 
организуются и проводятся в масштабе военного 
института, кафедры, факультета (учебного 
подразделения) под руководством 
непосредственных начальников. Руководители 
групп профессиональной подготовки 
организовывают и лично проводят занятия с 
преподавателями военного учебного заведения 
по специальности и несут ответственность за 
подготовку группы по всем дисциплинам. 

В целях повышения профессионального и 
методического мастерства каждому 
преподавателю определяется индивидуальное 
задание по разработке методических материалов, 
научных рефератов по вопросам службы и 
тактики, боевого применения вооружения и 
техники, внедрению перспективных форм и 
методов обучения. 

Итоговые результаты профессиональной 
подготовки за каждый год заносятся в учетные 
листы профессиональной подготовки 
преподавателя военного учебного заведения, 
которые хранятся в их личных делах. Результаты 
профессиональной подготовки преподавателя 
ежегодно анализируются и учитываются при их 
аттестации, представлении к присвоению 
воинских званий, назначении на вышестоящие 
должности, направлении на обучение. 

Ведущая роль в педагогическом 
формировании преподавателя и достижении им 
высокого уровня педагогического мастерства 
принадлежит его методической подготовке, 
основными задачами которой являются: 
овладение основами педагогической психологии; 
познание дидактики как отрасли педагогической 

науки, занимающейся вопросами обучения; 
освоение передовых методов организации и 
осуществления учебно-познавательной 
деятельности, в том числе использования 
средств информатизации и информационных 
технологий для решения дидактических задач. 

Методическая подготовка 
преподавательского состава является основной 
частью методической работы, организуется и 
осуществляется в целях повышения уровня 
педагогического мастерства преподавателей и 
обеспечения высокой эффективности 
образовательного процесса. 

Важнейшую роль в методической 
подготовке преподавательского состава 
выполняют учебно-методические 
(методические) сборы, на которых подводятся 
итоги за прошедший учебный год, обобщается 
накопленный опыт по методике обучения и 
воспитания курсантов и слушателей, делаются 
выводы и заключения об уровне методической 
подготовки преподавательского состава, о 
качестве учебных и учебно-методических 
материалов, учебно-материальной базы и ее 
использовании, рассматриваются пути их 
дальнейшего совершенствования. 

Вопросы совершенствования 
методической подготовки преподавателей 
составляют основу работы учебно-
методического совета вуза, который 
вырабатывает рекомендации по 
распространению и внедрению в учебный 
процесс передового опыта кафедр, лучших 
педагогов вуза по организации и проведению 
методических занятий (показных, открытых); по 
повышению качества и эффективности учебного 
процесса в университете, по проведению 
педагогического (методического) эксперимента 
и др. 

Для деятельности преподавательского 
состава характерна широта диапазона 
творческой работы. Преподаватель обучает и 
воспитывает курсантов, ведет научные 
исследования и методическую работу. 
Следовательно, для качественного исполнения 
своих служебных обязанностей преподавателю 
необходимы широкий кругозор, глубина знания 
предмета и разносторонний опыт практической 
работы. 

Одной из важных специфических черт 
труда преподавателей военных учебных 
заведений является то, что качество и 
результаты его проявляются не сразу, а через 
определенное, и чаще достаточно 
продолжительное, время. Например, первичная 
оценка качества работы преподавателя 
выявляется на очередных семестровых 
экзаменах, более общая – при защите 
дипломных работ (проектов, задач) или сдаче 
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государственных экзаменов, а окончательная – 
только на практической работе выпускника как 
специалиста в войсках. 

Педагогическая деятельность протекает в 
постоянном общении с курсантами и 
слушателями, преподавателями своей и других 
кафедр, представителями научных учреждений, 
воинских частей, предприятий оборонной 
промышленности, государственных и 
общественных организаций требует от 
преподавателя умения устанавливать с людьми 
деловые отношения, уважать мнение других, 
отстаивать свое, быть принципиальным и 
последовательным, обладания высокими 
организаторскими навыками. Преподаватель как 
воспитатель будущих офицеров для внутренних 
войск должен быть активным участником 
общественной жизни военного института, 
примером в выполнении требований 
общевоинских уставов и законов. 

Одной из важных задач повышения 
квалификации преподавателей является 
совершенствование педагогического мастерства 
преподавательского состава и офицеров учебных 
подразделений. 

Педагогическое мастерство представляет 
собой комплекс качественных характеристик 
преподавателя: глубокое знание предмета и 
закономерностей обучения (дидактики); 
обладание широким кругозором и активное 
участие в научной работе; умение увлечь 
обучающихся и организовать их мыслительную 
деятельность; постоянное 
самосовершенствование и стремление воспитать 
у слушателей потребность непрерывного 
обновления знаний. 

Владея педагогическим мастерством, 
преподаватель способен сохранять, приумножать 
и передавать обучаемым специализированные 
знания, организовывать творческий поиск и 
развивать активное аналитическое мышление. 

Хорошей школой педагогического 
мастерства обычно являются действующие 
семинары и научно-методические конференции 
по обмену опытом учебно-методической работы, 
на которых заслушиваются доклады и 
сообщения о результатах исследований по 
проблемам военного образования, путях 
дальнейшего совершенствования подготовки 
офицеров, по вопросам внедрения новых 
технологий, методов и средств обучения. 

Материалы и рекомендации конференции 
или семинара обобщаются учебно-методическим 
советом, издаются и доводятся до 
преподавательского состава с целью изучения и 
внедрения в образовательный процесс. 

Наряду с рассмотренными выше 
основными формами профессиональной 
подготовки (обучение на курсах повышения 

квалификации, система профессиональной 
подготовки, самостоятельная работа и др.) 
высокоэффективными являются: стажировка 
преподавателей-военнослужащих в войсках, в 
других вузах и НИО; участие в учениях войск; 
участие в проведении технических и 
государственных испытаний образцов 
вооружения, техники и автоматизированных 
систем; повседневная деятельность 
преподавателей по выполнению ими основных 
служебных обязанностей. 

Повышение уровня военно-
профессиональных знаний и навыков 
преподавателя достигается также в ходе 
выполнения им основных служебных 
обязанностей: проведение различных видов 
занятий с курсантами и слушателями; участие в 
разработке учебных и методических 
материалов, руководство разработкой 
рефератов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ, научных статей и 
докладов по плану военно-научного общества 
слушателей; участие в выполнении научно-
исследовательских работ и оперативных 
заданий вышестоящих органов военного 
управления, в написании военно-теоретических 
трудов и учебников; участие в военно-научных, 
научно-методических конференциях и 
семинарах, проводимых в вузе и на кафедрах, в 
других вузах и научно-исследовательских 
учреждениях министерств и ведомств. 

Сегодня перед военными 
преподавателями стоят новые задачи, и 
добиться их выполнения способен лишь 
преподаватель, имеющий не только 
теоретические знания по преподаваемому 
предмету, но и использующий на практике 
психолого-педагогические закономерности их 
усвоения. 

Надо отметить, что у большинства 
преподавателей образование второй половины 
прошлого века, и за период службы в войсках 
они были далеки от системы непрерывного 
образования, да и повышение квалификации 
проходили эпизодично. В педагогической 
практике ими воспроизводится модель 
репродуктивно-сообщающего обучения, в 
основе которого лежит сообщение курсантам 
готового «знания», в форме просвещенчества, 
вне организации деятельности, его 
производящей. Указанные обстоятельства, с 
негативной установкой к овладению теорией 
обучения, отрицательно влияют на процесс 
профессиональной подготовки преподавателя и 
качество преподавания. В преодолении такого 
положения дел призвана сыграть свою роль 
система повышения квалификации 
преподавателей. Однако нельзя констатировать, 
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что на сегодняшний день она успешно 
справляется с этой задачей [5]. 

Одной из причин такой ситуации является 
сложившаяся система повышения квалификации 
преподавателей, которая не дает наиболее 
важной подготовки в области возрастной 
психологии, педагогики, дидактики, теории 
воспитания, адаптации курсантов, в решении 
задач коммуникации, социальных 
взаимодействий в группе и с группой, не 
знакомит с современными активными методами. 

Если касаться третьего уровня образования 
– докторантуры, то здесь спектр проблем 
обусловлен собственно переходным периодом в 
соответствии с новым законодательством в 
сфере образования, который вызвал на сегодня 
вопросов больше, чем решил. Но это присуще 
таким этапам. До этого мы имели ясность в 
подготовке офицеров научной квалификации 
кандидата и доктора наук в адъюнктурах и через 
институт соискательства, и осуществляли их 
подготовку в военных учебных заведениях, в 
которых функционировали Диссертационные 
Советы: Национальный университет обороны 
МО и Военный институт КНБ Республики 
Казахстан, а также в ведущие гражданские вузы 
страны. 

Для внутренних войск подготовка и 
защита кандидатских и докторских диссертаций 
были актуальны по специальностям: 20.01.02 – 
Военное искусство по видам Вооруженных Сил, 
родам войск и специальным войскам (в том 
числе управление и все виды обеспечения 
операции и боя); 20.01.08 – Военная история, 
история военного искусства, история 
строительства и подготовки Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований – в НУО 
г. Щучинск; 20.01.04 – Воинское обучение и 
воспитание, боевая и оперативная подготовка (в 
том числе по видам Вооруженных Сил, родам 
войск и специальным войскам) – Военный 
институт КНБ Республики Казахстан г. Алматы; 
учитывая, что Военный институт является 
учреждением высшего профессионального 
образования и высокую степень актуальности 
получили проблемы профессиональной 
педагогики – 13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образования. 

С выходом нового закона “О науке” в 
докторантурах будет осуществляться подготовка 
и защита диссертаций на соискание ученой 
степени докторов философии (PhD), докторов по 
профилю, и их присуждение лицам, освоившим 
профессиональные образовательные программы 
докторантуры по соответствующим 
специальностям и защитившим диссертацию [6]. 

Выводы. Таким образом, система 
подготовки офицерских кадров во внутренних 

войсках, включающая уровни военного 
образования “тактический – оперативно-
тактический – оперативно-стратегический” 
органично и логично вписывается и успешно 
адаптируется и не противоречит требованиям 
Болонской системы, выраженной в триаде 
“бакалавриат – магистратура – докторантура”. 
Она, как и в целом, казахстанское военное 
образование, проходит период глубоких 
преобразований, и вступает в период, когда 
видятся звенья законченной цепи образования 
офицеров, отвечающей мировой тенденции ее 
непрерывности – образование через всю жизнь. 
Этим же целям служит и система курсовой 
подготовки и повышения квалификации 
офицеров внутренних войск. 

Дальнейшие исследования целесообразно 
провести по следующим направлениям: 

- оптимизация распределения учебной 
нагрузки между специализированными 
учебными заведениями (факультетами, 
кафедрами) внутренних войск МВД и 
смежными по своей предметной направленности 
учебными заведениями силовых структур 
Республики Казахстан и соседних государств; 

- анализ тенденций развития Болонского 
процесса с целью формирования мероприятий 
для рационального внедрения новой модели 
подготовки кадров для внутренних войск 
Республики Казахстан. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Ахметов Ж.Х. Концептуальные основы развития 

Внутренних войск в условиях новых угроз 
безопасности Казахстана: дисс. …док. воен. наук:. 
20.01.02 – Щучинск, 2010. 371 с. 

2. Государственные общеобязательные стандарты 
образования Республики Казахстан по группе 
специальностей 051061-051067 – «Военное дело и 
безопасность». – Астана, 2008. 287 с. 

3. Жаксылыков Р.Ф. Научно-педагогические основы 
подготовки офицеров высшей квалификации для 
Внутренних войск МВД Республики Казахстан: 
автореф. … канд. пед. наук: 13.00.08. – Астана, 
2010. 29 с. 

4. Скибицкий Э.Г., Ахметова Э.Ж. Теория и 
практика педагогической подготовки 
преподавателей высших военных учебных 
заведений. – Новосибирск: САФБД, 2012. 227 с. 

5. Ахметова Э.Ж. Педагогическая подготовка 
преподавателей высших военных учебных 
заведений: проблемы и пути решения: научное 
издание. – Петропавловск, 2008. 144 с. 

6. Закон Республики Казахстан «О науке». Астана, 
Акорда, 18 февраля 2011 года. №408-IV 3PK. 

 
Рецензент: Корецький А.А. – к.в.н., с.н.с., 
ЦВСД НУО України. 
Поступила в редакцію 02.04.13 

 



  № 1(47), 2013 

 40 

УДК 37.013.3 
Ахметова Э.Ж. 
 
Кафедра Военной педагогики и психологии Военного института Внутренних войск МВД 
Республики Казахстан. 
 

Профессионально важные качества преподавателя высшего 
военного учебного заведения 

 
 
 

 
 
 

Професійно важливі якості 
викладача вищого військового 
навчального закладу 
 

 
 
 

Professionally important qualities a 
teacher of higher military educational 
institution 

     
Резюме. В статье проведен 
анализ взглядов различных 
научных школ на 
формирование оптимального 
портрета преподавателей 
высшей школы. 
Профессиональные качества 
преподавателей сведены в 
четыре группы по 
определённым качествам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. У статті проведено 
аналіз поглядів різних наукових 
шкіл на формування 
оптимального портрета 
викладачів вищої школи. 
Професійні якості викладачів 
зведені в чотири групи за 
певними якостями. 
 
 

 Resume. The article analyzes the 
views of various schools on the 
formation of optimum portraits of 
high school teachers. Professional-
quality teachers are summarized in 
four groups according to certain 
qualities. 
 
 
 

Ключевые слова: 
профессиональные качества, 
оптимальный портрет 
преподавателя, доминантные 
качества, личностные 
характеристики. 

 
 
 

Ключові слова:  
професійні якості, оптимальний 
портрет викладача, домінантні 
якості, особистісні 
характеристики. 
 

 Keywords:  
professional quality, the best portrait 
of the teacher, the dominant quality, 
personality characteristics. 
 

 
Постановка проблемы. В структуре 

личности педагога военного вуза важным 
компонентом выступают профессиональные 
качества – индивидуальные особенности 
субъекта деятельности, влияющие на ее 
эффективность. 

Профессионально значимые качества 
личности педагога как характеристики 
интеллектуальной и эмоционально-волевой 
сторон жизни существенно влияют на 
результаты профессионально-педагогической 
деятельности и определяют индивидуальный 
стиль преподавателя. 

В настоящее время отсутствует элемент 
обобщения наиболее необходимых качеств 
современного педагога высшей школы, чему, 
собственно, и посвящена данная статья. 

Анализ последних публикаций.  
Исследованиям качеств современного 

преподавателя высшего учебного заведения 
посвящено достаточное количество работ [1-17]. 
В этих работах рассмотрены качества 
профессионально-педагогической 
направленности и нравственные качества 
личности преподавателя. 

Кроме того, качества современного 
преподавателя классифицированы по 
следующим группам: психолого-педагогическое 
мышление, педагогическая техника, культура 
речи, личностный компонент, деятельностный 
компонент. 

Цель статьи: анализ взглядов отдельных 
ученых и научных школ на профессиональные 
качества преподавателей высшей школы, 
выявление, какие из них выделяются ими как 
наиболее важные и значимые и составление 
оптимального портрета преподавателя высшего 
военного учебного заведения. 

Изложение основного материала. 
Н.Е. Скрынник в научных исследованиях 

отмечает такие важные качества преподавателя, 
как эмоциональность; общительность; идейно-
политическая активность; пластичность 
поведения; способность понимать учащихся и 
руководить ими; владение в совершенстве 
методами преподавания; эмпатия; социальная 
зрелость личности [1]. В последующем автором 
отмечены такие значимые качества, как 
высокий уровень развития интеллекта; 
коммуникативные способности и обаяние; 
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способность разумно осмысливать трудные 
жизненные и профессиональные ситуации; 
профессиональные интересы и склонности; 
коммуникативная воспитанность и такт; 
организаторские способности и готовность к 
лидерству; эмоциональная устойчивость; 
обязательность, ответственность и 
исполнительность; доброта; чувство юмора и 
остроумие [2]. 

Р.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко к таким 
важным качествам относят активность личности, 
целеустремленность, уравновешенность, 
способность не теряться в экстремальных 
ситуациях, обаяние, честность, справедливость, 
современность, педагогический гуманизм, 
эрудицию, педагогический такт, толерантность, 
дисциплинированность, педагогический 
оптимизм, требовательность, ответственность, 
коммуникабельность [3]. 

В трудах Г.У. Матушанского, М.Г. Рогова, 
Ю.В. Цвингер дана классификация 
профессионально значимых способностей, 
качеств и индивидуально-психологических 
особенностей преподавателей высшей школы. 
Так, авторы выделяют следующие 
профессиональные способности: педагогические, 
дидактические, академические, 
коммуникативные, конструктивные, 
перцептивные, экспрессивные, организаторские, 
педагогического проектирования, распределения 
внимания. 

Профессионально важные качества 
авторами сведены в две группы: а) качества 
профессионально-педагогической 
направленности: интерес к педагогической 
профессии, педагогическое призвание, 
профессионально- педагогические намерения и 
склонности, педагогический такт, 
педагогическая авторитетность, 
самокритичность, профессионально-
педагогическая компетентность, педагогическое 
прогнозирование, отзывчивость, педагогическая 
справедливость; б) нравственные качества 
личности: гражданская позиция, гуманизм, 
честность, моральная устойчивость, трудолюбие. 

К индивидуально-психологическим 
особенностям ученые относят чувство юмора, 
стрессоустойчивость, волевые качества, 
интеллигентность, творческое воображение, 
толерантность (терпимость), хорошая память, 
обаяние, находчивость [4]. 

Русский педагог и психолог П.Ф. Каптерев 
отметил такие значимые качества преподавателя, 
как целеустремленность, настойчивость, 
трудолюбие, скромность, наблюдательность, 
остроумие, ораторские способности, 
артистичность [5]. 

Акмеологический подход присущ 
научным исследованиям Марковой А.К., в 
трудах которой к значимым качествам 
преподавателя отнесены эрудиция, 
целеполагание, практическое и диагностическое 
мышление, интуиция, импровизация, 
наблюдательность, оптимизм, находчивость, 
предвидение и рефлексия [5]. 

Большой спектр профессионально-
значимых качеств личности педагога излагает 
Л.М. Митина: вежливость, вдумчивость, 
взыскательность, впечатлительность, 
воспитанность, внимательность, выдержка и 
самообладание, гражданственность, гуманность, 
деловитость, дисциплинированность, доброта, 
добросовестность, доброжелательность, идейная 
убеждённость, инициативность, искренность, 
коллективизм, политическая сознательность, 
наблюдательность, настойчивость, критичность, 
логичность, ответственность, отзывчивость, 
организованность, общительность, 
порядочность, патриотизм, правдивость, 
педагогическая эрудиция, 
предусмотрительность, принципиальность, 
самостоятельность, самокритичность, 
скромность, справедливость, сообразительность, 
смелость, стремление к 
самосовершенствованию, тактичность, чувство 
нового, чувство собственного достоинства, 
чуткость, эмоциональность [5]. 

Представляют интерес взгляды и 
классификация важных черт в структуре 
личности педагога, представленные в трудах 
советского российского психофизиолога, 
биофизика и психолога В.П. Симонова. Ученый 
в своих научных работах классифицирует, во-
первых, психологические черты личности как 
индивидуальности: а) сильный, 
уравновешенный тип нервной системы; б) 
тенденция к лидерству; в) уверенность в себе; г) 
требовательность; д) добросердечие и 
отзывчивость; е) гипертимность; во-вторых, 
представляет качества педагога в структуре 
межличностных отношений; а) преобладание 
демократического стиля общения с учащимися и 
коллегами; б) незначительные конфликты 
только по принципиальным вопросам; 
в) нормальная самооценка; г) стремление к 
сотрудничеству с коллегами; д) уровень 
изоляции в коллективе равен нулю; в-третьих, 
отмечает профессиональные черты личности 
преподавателя: а) широкая эрудиция и 
свободное изложение материала; б) умение 
учитывать психологические возможности 
учащихся; в) темп речи – 120-130 слов в минуту, 
чёткая дикция, общая и специальная 
грамотность; г) элегантный внешний вид, 
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выразительная мимика и жесты; д) обращение к 
учащимся по именам; е) мгновенная реакция на 
ситуацию, находчивость; ж) умение чётко 
формулировать конкретные цели; з) умение 
организовать всех учащихся сразу; и) проверка 
степени понимания учебного материала [6]. 

В таком же аспекте представляет свои 
научные взгляды ученый Григорович Г.И. 
Психологические черты личности: сильный, 
уравновешенный тип нервной системы; 
тенденция к лидерству; уверенность в себе; 
требовательность; добросердечность, 
отзывчивость. В структуре межличностных 
отношений: преобладание демократического 
стиля общения; конструктивные конфликты; 
стремление к сотрудничеству; нормальная 
самооценка; позволительный уровень изоляции в 
коллективе до 10%. Профессиональные черты: 
широкая эрудиция; умение учитывать 
психологические черты характера обучаемого; 
четкая дикция, общая грамотность; элегантный 
внешний вид, выразительная мимика, жесты; 
мгновенная реакция на ситуацию, находчивость; 
умение четко формулировать конечные цели; 
умение организовать работу всей аудитории; 
проверять степень усвоения учебного материала 
всегда [7]. 

Не могут, на наш взгляд, не вызвать 
научный интерес в исследуемом аспекте взгляды 
такого ученого, как Юзефавичус Т.А., в 
частности, классификация им важных качеств 
преподавателя на доминантные, периферийные, 
негативные и профессиональные 
противопоказания.  

Доминантные качества: 1) социальная 
активность, готовность и способность деятельно 
содействовать решению общественных проблем 
в сфере профессионально-педагогической 
деятельности; 2) целеустремленность – умение 
направлять и использовать все качества своей 
личности на достижение поставленных 
педагогических задач; 3) уравновешенность – 
способность контролировать свои поступки в 
любых педагогических ситуациях; 4) желание 
работать со школьниками – получение 
духовного удовлетворения от общения с детьми 
в ходе учебно-воспитательного процесса; 5) 
способность не теряться в экстремальных 
ситуациях – умение оперативно принимать 
оптимальные педагогические решения и 
действовать в соответствии с ними; 6) обаяние – 
сплав духовности, привлекательности и вкуса; 7) 
честность – искренность в общении, 
добросовестность в деятельности; 8) 
справедливость – способность действовать 
беспристрастно; 9) современность – осознание 
учителем собственной принадлежности к одной 

эпохе с учениками (проявляется в стремлении 
найти общность интересов); 10) гуманность – 
стремление и умение оказать 
квалифицированную педагогическую помощь 
ученикам в их личностном развитии; 11) 
эрудиция – широкий кругозор в сочетании с 
глубокими познаниями в области предмета 
преподавания; 12) педагогический такт – 
соблюдение общечеловеческих норм общения и 
взаимодействия с детьми с учётом их 
возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей; 13) толерантность – терпеливость 
в работе с детьми; 14) педагогический оптимизм 
– вера в ученика и его способности  

Периферийные качества: 
доброжелательность, приветливость, чувство 
юмора, артистичность, мудрость (наличие 
жизненного опыта), внешняя 
привлекательность. 

Негативные качества:1) пристрастность 
– выделение из среды учащихся «любимчиков» 
и «постылых», публичное выражение симпатий 
и антипатий по отношению к воспитанникам; 2) 
неуравновешенность – неумение 
контролировать свое временное психическое 
состояние, настроение; 3) мстительность – 
свойство личности, проявляющееся в 
стремлении сводить личные счеты с учеником; 
4) высокомерие – педагогически 
нецелесообразное подчеркивание своего 
превосходства над учеником; 5) рассеянность – 
забывчивость, несобранность. 

Профессиональные противопоказания: 1) 
наличие вредных привычек, признанных 
обществом социально опасными (алкоголизм, 
наркомания и др.); 2) нравственная 
нечистоплотность; 3) рукоприкладство; 4) 
грубость; 5) беспринципность; 6) 
некомпетентность в вопросах преподавания и 
воспитания; 7) безответственность [8]. 

Несколько иной взгляд излагает 
Санникова И.Р., которая к профессионально 
важным качествам относит такие качества 
преподавателя, как гуманистическая 
педагогическая позиция педагога по отношению 
к студентам, психолого-педагогическая 
компетентность и развитое педагогическое 
мышление, образованность в сфере 
преподаваемого предмета и владение 
педагогическими технологиями, опыт 
творческой деятельности, способность 
разработать авторский образовательный проект, 
культура профессионального поведения, 
способы саморазвития, умение саморегуляции 
собственной деятельности, общения [9]. 

Рассмотрим некоторые взгляды 
зарубежных специалистов. Американский 
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психолог Карл Роджерс, выражая личные 
соображения относительно преподавания и 
учения, отмечает следующие качества: 1) полное 
принятие или безусловное положительное 
отношение к личности; 2) адекватное 
эмпатическое понимание собеседника; 3) 
конгруэнтность, т. е. способность оставаться 
самим собой (предоставление свободы) [10]. 

Томас Буккер выделяет следующие 
качества: широта интересов, моральный облик, 
любовь к детям, желание быть учителем, 
контактность, умение ладить с людьми, 
любознательность, прилежание, устойчивый 
моральный облик, религиозность. Исследования 
и обобщения профессиональных качеств 
успешных учителей позволили изложить свое 
видение Алену Доджу. Так, к качествам очень 
успешных учителей ученый относит 
общительность, ответственность, 
эмоциональную устойчивость, чувствительность 
к мнению других, неторопливость в принятии 
решений.  

В работах ученого Жельбера де Ландшира 
интерес вызывает подача, как педагога, 
обладающего профессионально важными 
качествами, так и его антипода. 1. Педагог, 
обладающий положительными качествами, 
стремится развивать личность обучаемого, 
опираясь на эмоциональный и социальный 
факторы, гибок, не замыкается на содержании 
изученного материала, использует 
непринужденную манеру общения, дружеский 
тон, индивидуальный подход. Антипод: 
отчужден, эгоист, сдержан. 2. Педагог, 
обладающий положительными качествами, 
заинтересован в умелом развитии учащихся, 
строго придерживается содержания учебных 
программ, предъявляет высокие требования к 
учащимся, строг в проверке усвоения материала, 
использует общение на расстоянии, подход 
сугубо профессиональный. Антипод: не 
организован, небрежен. 3) Педагог, обладающий 
положительными качествами: творческий, 
изобретательный, увлекающийся, менее 
озабочен, развивает только умения, способности, 
отношение к учащимся субъективно. Антипод: 
скучен, традиционен [11]. 

В исследованиях Фреда Стокинга, 
описаны качества хорошего и лучшего учителя. 
По его взглядам хороший учитель:  

- должен уметь отвечать на множество 
вопросов, но лучший может немного «играть», 
чтобы учащиеся сами нашли ответ; 

- легко говорит и объясняет, но лучший 
знает, как надо быть тихим и внимательным, 
когда его учащиеся стараются высказать свои 
мысли; 

- скромен, знание предмета важнее его 
самого, но лучший учитель еще более скромен: 
уважительное отношение к чувствам детей для 
него важнее, чем «старый глупый предмет»; 

- знает, что его учащиеся хотят быть 
ответственными, честными и с хорошими 
знаниями, но лучший понимает, что честности, 
ответственности и гражданственности нельзя 
обучить, т. к. они формируются в ежедневной 
работе над собой, но не посредством лекций; 

- стремится контролировать класс, лучший 
– контролирует самого себя в первую очередь 
[12].  

Гандер описывает профессионально 
значимые качества, которыми должен обладать 
педагог: знания, артистические умения, 
личностные особенности. Наряду с этим, 
ученый приводит личностные характеристики, 
интеллектуальные, личностные свойства, 
которые отражают зрелую и сбалансированную 
личность; а также характеристики, 
определяющие умение работать: знание 
предмета, владение материалом, интеллект 
выше среднего, быть лучшим среди учеников 
колледжа, любить и стремиться понять людей, 
умение излагать свои мысли, обладать хорошим 
здоровьем (умственным и физическим), любить 
учащихся, быть любознательным, социально и 
эмоционально зрелым, верить в ценность и 
значимость обучения, воспитания и развития 
детей, любить общаться с людьми, обладать 
личностными свойствами, которые необходимы 
педагогу для работы с людьми [13]. 

Несомненно, применительно к 
преподавателям высших военных учебных 
заведений представляется важным рассмотреть 
взгляды военного педагога, ученого А.В. 
Барабанщикова, который в ряде своих трудов 
выделяет профессионально значимые качества 
военного педагога. Так, ученым выделяются 
группы качеств, составляющие а) психолого-
педагогическое мышление: широта, глубина, 
ясность, прогностичность, гибкость, быстрота и 
логичность ума при решении педагогических 
задач и ситуаций; б) педагогическую технику: 
совокупность навыков и умений осуществления 
педагогического воздействия на личность и 
коллектив; культуру речи: содержательная, 
логически выдержанная, эмоционально 
насыщенная, ясная, краткая, правильная, 
уместная, эмоциональная; личностный 
компонент: направленность, 
предрасположенность, эрудиция, мастерство, 
творчество, предвидение, наблюдательность; 
деятельностный компонент: целеполагание 
деятельности, педагогическая техника, 
педагогический такт и этика, стиль 
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педагогической деятельности, общение и 
поведение, активное самосовершенствование 
педагогической деятельности, результативность 
[14]. 

Продолжая традиции военно-
педагогической школы А.В. Барабанщикова, 
значимые для преподавателя военного вуза как 
субъекта образовательного процесса, излагает 
свои научные взгляды В. Герасимов, 
классифицируя профессионально важные 
качества преподавателя высшего военного 
учебного заведения по ряду признаков в 
следующие группы. Первая группа 
профессионально-нравственных качеств: 
педагогическое призвание и направленность, 
профессиональный патриотизм и 
педагогический долг, интеллигентность, 
гуманность и оптимизм. Вторая группа 
интеллектуально-стимулирующих качеств: 
педагогические убеждения преподавателя, право 
преподавателя на творческую индивидуальность, 
а в критических ситуациях – смелую защиту 
своих идей, научно-педагогическая бдительность 
преподавателя. Третья группа организационно-
коммуникативных качеств: личная 
организованность и педагогическая 
общительность, готовность педагога к 
межнациональному общению. Четвертая группа 
деятельностно-новаторских качеств: 
профессиональная и педагогическая 
компетентность, сочетаемая с обостренным 
чувством нового и устремленностью к 
инновациям; актуализация гуманитарной 
составляющей в военно-педагогической 
деятельности. Пятая группа личностно-
педагогических качеств: информационная и 
компьютерная подготовленность, наличие 
предвидения и дальней творческой перспективы. 
Шестая группа воспитательно-мобилизующих 
качеств. Седьмая группа качеств саморазвития 
преподавателя [15]. 

В своих научных трудах важные 
профессиональные качества преподавателя 
военного вуза выделяет Слепов В.Я. К таким 
качествам, отмечает в своих научных трудах 
ученый, относятся профессиональная 
духовность, стремление к максимальной 
гибкости, эмпатия, придание личной окраски 
преподаванию, эмоциональная 
уравновешенность, уверенность в себе, 
искусство неформального общения, самооценка, 
самоанализ, самоконтроль, самоуправление в 
сложных ситуациях, самовоспитание и 
самообразование, умение жить и работать в 
условиях расширяющейся свободы действий, 
умение решать разногласия педагогически 
целесообразными методами, уважение к 

личности слушателя, профессиональная 
компетентность, качества воспитателя, 
руководителя, организатора, расчетливость, 
деловитость, смекалка, бережливость, умение 
выполнять логические операции на 
диалектическом уровне, высокая логико-
методическая подготовленность [16]. 

Несколько отвлекаясь от 
непосредственного рассмотрения объекта 
исследования профессионально важных качеств, 
обратимся к научной работе Врачинского В.М. 
[17], в котором автор, опираясь на анализ точек 
зрения ученых С.В. Бордунова, И.Ф. Выдрина, 
Ф.В. Грекова, А.И. Каменева, Б.М. Кочанова, Н. 
Мельницкого, Р.Г. Паначина и др., связанных со 
становлением системы психолого-
педагогической подготовки преподавателей 
высших военных учебных заведений, приходит, 
на наш взгляд, к важному выводу: наблюдается 
постоянное ужесточение требований к 
личностным и профессиональным качествам 
преподавателя военно-учебного заведения: 
конец XVIII – нач. XIX вв. – требования те же, 
что и к службе обычного офицера; с середины 
XIX в. – обязательно наличие педагогического 
мастерства; с середины XX в. – требование 
научно-исследовательского компонента в 
деятельности преподавателя военного вуза. 

Выводы. Таким образом, изучив взгляды 
разных ученых и научных школ на 
профессиональные качества преподавателей 
высшей школы, обобщим их и сделаем набросок 
оптимального портрета преподавателя высшей 
школы, «написанный» профессионально 
важными качествами, сведенными нами по 
определенным признакам в четыре основные 
группы. 

Итак, оптимальный портрет 
преподавателя может выглядеть в следующих 
профессионально важных качествах.  

1. Группа профессионально-нравственных 
качеств: психолого-педагогическое призвание и 
направленность; профессиональная духовность; 
профессиональная компетентность; качества 
воспитателя, руководителя, организатора; 
идейно-политическая активность; 
профессиональные интересы и склонности; 
социальная активность; интеллигентность; 
гуманность и оптимизм.  

2. Группа интеллектуально-
стимулирующих качеств: педагогические 
убеждения преподавателя; умение учитывать 
психологические черты характера обучаемого; 
четкая дикция, общая грамотность; элегантный 
внешний вид, выразительная мимика, жесты; 
мгновенная реакция на ситуацию, находчивость; 
умение четко формулировать конечные цели; 
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педагогическая авторитетность; способность 
организовать коллектив учащихся; способность 
связать учебный предмет с жизнью; 
наблюдательность; педагогическая 
требовательность; образованность в сфере 
преподаваемого предмета и владение 
педагогическими технологиями. 

3. Группа организационно-
коммуникативных качеств: личная 
организованность и педагогическая 
общительность; преобладание демократического 
стиля общения; конструктивные конфликты; 
стремление к сотрудничеству; нормальная 
самооценка; эмпатия (осознанное сопереживание 
текущему эмоциональному состоянию другого 
человека, без потери ощущения внешнего 
происхождения этого переживания); 
совокупность навыков и умений осуществления 
педагогического воздействия на личность и 
коллектив. 

4. Группа личностно-педагогических 
качеств: сильный, уравновешенный тип нервной 
системы; тенденция к лидерству; уверенность в 
себе; требовательность; добросердечность, 
отзывчивость; придание личной окраски 
преподаванию; эмоциональная 
уравновешенность; искусство неформального 
общения; целеустремленность; желание работать 
с обучаемыми; способность не теряться в 
экстремальных ситуациях; обаяние; честность; 
справедливость; современность; гуманность; 
эрудиция; педагогический такт; толерантность; 
педагогический оптимизм. 

Дальнейшие исследования 
целесообразно посвятить изучению основных 
путей формирования оптимальных 
характеристик преподавателя высшей школы. 
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Постановка проблемы.  
Специфический характер деятельности 

будущих офицеров, обусловлен необходимостью 
принимать решения в условиях дефицита 
времени, перемещением в пространстве 
(местности), непрерывным управлением 
подчиненными  и боевой техникой, часто в 
условиях значительного риска для жизни и 
высокой государственной ответственности. 
Доминирующий отличительный признак 
психологических особенностей деятельности 
обусловлен наличием ценностно-смысловыми 
новообразованиями личности. 

Подготовка офицерских кадров возможна 
только в специальных учебных заведениях при 
наличии среднего образования. Профессия 
предъявляет наиболее высокие среди всех 
профессий требования к состоянию 
соматического и психологического здоровья 
кандидатов на обучение. Подготовка является 
самой дорогостоящей и самой специфической в 

системе образования. Высокая 
профессиональная надежность деятельности 
возможна только при систематическом 
выполнении реальной учебно-боевой 
деятельности. Взаимозаменяемость с другими 
профессиями затруднена, есть объективная 
необходимость совмещения с педагогической 
деятельностью, в связи с потребностью 
проведения воспитательно-образовательного 
процесса с подчиненными. 

Существенный рост требований, 
предъявляемых к уровню квалификации 
выпускников военного вуза на всех периодах 
военного образования, должен сопровождаться 
созданием и реализацией множества 
соответствующих моделей при формировании 
готовности курсантов к профессиональной 
деятельности в контексте образовательного 
процесса военного вуза. Внедрение в 
образовательный процесс структурно-
функциональной модели личностно-
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профессионального саморазвития курсантов 
необходимо для обеспечения новых направлений 
обучения, как в военном вузе, так и в течение 
всей профессиональной деятельности офицеров. 

Анализ последних публикаций. 
Проблемам целостного развития личности 
посвящены работы известных российских учёных 
[1-6], в которых рассматриваются аспекты 
формирования личности старшего юношеского 
возраста. Личность курсанта-военного имеет 
принципиальное отличие от других типов 
личности, которые определяются спецификой 
профессиональной направленности, 
особенностями мышления, способностями и 
когнитивных образований. Данные направление 
и содержание определяют функции, которые 
военнослужащий выполняет в обществе: воина-
патриота, офицера-специалиста, командира-
начальника, руководителя-воспитателя. 
Проблемы формирования лидерских качеств 
будущих офицеров раскрыты в книге [7]. 

Целью данной статьи является создание 
структурно-функциональной модели личностно-
профессионального саморазвития курсантов 
военного вуза. 

Изложение основного материала. В 
зависимости от вида и рода Вооруженных Сил 
различны и военные офицерские профессии. 
Характерной особенностью службы военного 
является то обстоятельство, что его личное 
мастерство наглядно и объективно проявляется в 
каждом его решении и деятельности, оно 
публично оценивается командованием после 
выполнения каждой служебно-боевой задачи. 
Кроме того, недостатки и ошибки чреваты 
потерей чрезвычайно дорогостоящей техники, 
жизни подчиненных и самого офицера. 
Указанные обстоятельства являются сильным 
стимулом для постоянного совершенствования 
профессиональных знаний, навыков и умений. 

Проблема целостного развития личности 
наиболее остро встает, начиная с периода 
достижения совершеннолетия. Старший 
юношеский или студенческий (курсантский) 
возраст (18-25) выделен как специальный объект 
психолого-педагогических исследований 
сравнительно недавно. Данный период в жизни 
человека, как любая другая стадия жизненного 
цикла, имеет свою специфику. Еще К.Д. 
Ушинский считал период от 16 до 22-23 лет 
«самым решительным», указывая, что именно 

здесь определяется направление в образе 
мыслей человека и в его характере [1, с.300]. 

Возраст от 17 до 25  судьбоносный 
период в жизни человека. Интенсивные поиски 
призвания, выбор профессии, переход от 
книжных представлений к столкновению с 
реальными институтами, самоопределение в 
выборе профессионального образования и 
трудоустройство в будущем, любовь и т.д. Все 
это связано с такой остротой эмоциональных 
переживаний, с таким количеством решений, 
которые нужно принять в кратчайший период и 
которые в огромной мере определяют судьбу 
человека, что в другие жизненные циклы, 
пожалуй, никогда не повторяются. Старший 
юношеский возраст представляет собой период 
наиболее интенсивного созревания личности. На 
данный период приходится достижение 
стабильности множества психических функций, 
поэтому задачу изучения личности юношеского 
возраста российские ученые Б.Г. Ананьев [2], 
Н.И. Рейнвальд [3], В.Д. Ядов [4] считают 
центральной. 

Анализируя различные взгляды, 
необходимо учитывать следующие особенности 
при определении сущности личности. 
Целостности личность достигает при 
достижении ей степени развития, 
обеспечивающей ей саморазвитие, то есть 
единства свойств субъекта и индивидуальности. 
Под всесторонней ее характеристикой 
понимается развитость системы ценностных 
ориентаций и духовных потребностей. Также 
они должны соответствовать объективным 
общечеловеческим ценностям, потребностям и 
проявляться в гуманистическом отношении к 
себе, другим людям, обществу, природе, своей 
деятельности. 

Развитие личности, прежде всего, по 
мнению И.С. Кона, связано с процессом 
становления образа «Я» [5, с. 9]. Данный 
компонент личности не может быть понят как 
перечень характеристик, он выступает как 
целостность, и является центральным и 
системообразующим. Основные структуры и 
образование личности проявляется при 
определении «Я – образ» или в «Я – 
концепции». Наиболее типичная схема по Г.Н. 
Андреевой, включает в себя три компонента: 
познавательный (знание себя), эмоциональный 
(оценка себя) и поведенческий (отношение к 
себе) [6, с. 93]. 
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Подмеченные позиции представляются 
нам важными для конструирования структурно-
функциональной модели личностно-
профессионального саморазвития курсанта, 
поскольку позволяют сделать первый шаг, а 
именно – выделить часть из целого, так как 
любая система входит в состав более высокого и 
сложного типа целостности системы в качестве 
ее элемента или подсистемы. В таком понимании 
результатом деятельности конструируемой 
системой подготовки курсантов в военном вузе 
является формирование у будущих офицеров 
готовности к эффективной личностно-
профессиональной деятельности. 

Именно система «Готовность к военно-
профессиональной деятельности» и представляет 
собой, по мнению исследователя С.А. 
Наконечного «социально-психологический 
феномен взаимодействия личности с 
объективной реальностью, в ходе которого 
происходит распределение социальных ролей в 
воинском коллективе» [7, с. 61]. 

Рассматривая готовность к личностно-
профессиональному саморазвитию в качестве 
одной из задач развития личности будущего 
офицера, мы не можем обойтись без разработки 
целостной модели рассматриваемой 
деятельности и адекватной ее структуре военно-
педагогической системы и системы психолого-
педагогических условий. Следует признать, что 
системный подход к моделированию личностно-
профессионального саморазвития чрезвычайно 
сложен и многопланен, но сегодня он необходим 
как для теории, так и для практики 
педагогической деятельности. Целостная модель 
позволяет более четко определить представления 
об объекте исследования, конкретизировать цели, 
задачи и направления развития личности 
обучаемого, выявить условия и механизмы 
педагогического воздействия на него по 
формированию необходимых для успешной 
военно-профессиональной деятельности офицера 
личностно-профессиональных навыков и качеств. 
При этом основой построения целостной модели 
личностно-профессионального саморазвития мы 
определяем комплексный подход, 
рассматривающий изучаемое явление как 
функцию личности, социального окружения и 
социальной ситуации и всех их во 
взаимодействии. Такое понимание позволяет нам 
приступить к конструированию системы 
личностно-профессионального саморазвития и 

системы организационно-педагогических 
условий по его формированию в военном вузе. 

Вышеизложенные теоретические основы 
позволяют осуществить моделирование 
процесса профессиональной подготовки на 
практике, для чего необходимо: 

1. Разработать целевую 
(системообразующий фактор профессиональной 
подготовки курсанта, определяющий сущность 
самой профессии) и входную (характеристика 
личности на оценке уровня психологических и 
психофизиологических качеств, теоретической 
подготовки по результатам сдачи Единого 
национального тестирования (ЕНТ), 
физического развития, социальной активности и 
др. параметров) модели процесса подготовки. 

2. Определить временные этапы и период 
личностно-профессионального 
совершенствования, их цели и виды средств 
подготовки. 

3. Распределить средства 
образовательного процесса в соответствии с 
принципами организованного уровня 
управления системой профессиональной 
подготовки курсантов (рис. 1). 

Предлагаемая нами структурно-
функциональная модель личностно-
профессионального саморазвития курсантов 
военного вуза предполагает три этапа 
реализации: начальный (мотивационно-
побудительный), промежуточный 
(организационно-деятельностный), 
завершающий (рефлексивно-обобщающий) и 
соответственно три ключевых подхода для 
реализации: личностно-ориентированный, 
личностно-деятельностный, личностно-
созидательный. Таким образом, создаваемая на 
основе модели специально организованная 
развивающая среда актуализирует: 

- самоосмысление с его репродуктивной 
деятельностью; 

- самовзращивание с его эвристической 
деятельностью; 

- саморазвитие с его креативной 
деятельностью. 

Цели каждого из этапов рассмотрены на 
рис. 1. 

Таким образом, согласно современным 
представлениям, успешное выполнения ратной 
деятельности требует гармоничного сочетания 
личностно-профессиональных, 
интеллектуальных, психофизиологических и 
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физических профессиональных важных качеств, 
образующих в совокупности морально-боевые 
способности. Личностно-профессиональные 
составляют ядро профессиональной пригодности 
военного. К ним относятся:  

- структура и иерархия потребностей, 
имеющих моральное содержание; 

- долговременная мотивация на профессию 
военного; устойчивость личности к 
неблагоприятным воздействиям; 

- черты характера, таких как, 
целеустремленность, настойчивость, сильная 
воля, решительность, смелость; 

- качества индивидуальности: склонность 
к лидерству, коммуникабельность, творчество, 
инициатива, стремление к личностно-
профессиональному саморазвитию и 
дисциплинированность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Выводы. Динамичность общественного 

развития предполагает, что профессиональная 
деятельность человека не предопределена на 
весь период его профессиональной карьеры и 

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 НАЧАЛЬНЫЙ 
ЭТАП: мотивационно-
побудительный 
Цель: формирование у 
курсанта потребности в 
личностно-
профессиональном 
саморазвитии 

 ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ЭТАП: 
 рефлексивно-
обобщающий 
Цель: активизация 
личностно- 
профессионального 
саморазвития курсанта 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ЭТАП:  
организационно-
деятельностный 
Цель: стимулирование 
личностно-
профессионального 
саморазвития курсанта 

личностно-
ориентированный подход 

личностно-
деятельностный подход 

личностно-созидательный 
подход 

САМООСМЫСЛЕНИЕ 
(субъект 

функционирующий) 
«могу сам» 

Уровень 
профессиональной 
деятельности: 
репродуктивный 
(осваивается 
нормативно одобря-
емый способ действий) 

САМОВЗРАЩИВАНИЕ 
(субъект 

действующий) 
 «могу с другими» 

Уровень 
профессиональной 
деятельности: 
эвристический 
(вырабатывается 
индивидуальный 
способ деятельности) 

САМОРАЗВИТИЕ 
(субъект 

преобразующий) 
«могу для других» 

Уровень 
профессиональной 
деятельности: 
креативный 
(преобразуется 
индивидуальный 
способ деятельности  в 
сотворчестве с 
другими) 

Рис.1.  Структурно-функциональная модель личностно-профессионального 
саморазвития курсанта 
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требует непрерывного образования, 
постоянного повышения своей 
профессиональной компетентности. 

Исходя из вышеизложенного, нами 
предложена структурно-функциональная 
модель личностно-профессионального 
саморазвития курсантов военного вуза, в 
котором дается характеристика основных 
структур и новообразований личности, с 
раскрытием направлении педагогической 
деятельности, реализуемой в процессе 
профессиональной подготовки. 

Направления дальнейших 
исследований: разработка подходов к 
созданию соответствующих организационных 
структур, с целью придания целостного и 
управляемого характера процессу личностно-
профессионального саморазвития курсантов, 
например, путём создания в военном вузе 
лаборатории по научно-методическому 
сопровождению актуализируемого процесса. 
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Підхід щодо удосконалення методики визначення бойових 
можливостей військових формувань високомобільних 
десантних військ при веденні десантно-штурмових дій 
 
 
 

 
 
 

Подход к совершенствованию 
методики определения боевых 
возможностей военных 
формирований 
высокомобильных десантных 
войск при ведении десантно-
штурмовых действий 
 

 
 
 

Approach to improve the 
methodology for determining the 
combat capabilities of military forces 
highly mobile amphibious forces in 
the conduct of landing assault actions 
 

     
Резюме. У статті 
представлено один із 
підходів щодо 
удосконалення методики 
визначення бойових 
можливостей військових 
формувань високомобільних 
десантних військ, яка 
дозволяє врахувати низку 
найважніших факторів, щодо  
застосування озброєння, 
навченості  військ, 
ефективності  управління 
ними і всебічного 
забезпечення десантно-
штурмових дій. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. В статье представлен 
один из подходов к 
усовершенствованию методики 
определения боевых 
возможностей воинских 
формирований 
высокомобильных десантных 
войск, которая позволяет учесть 
ряд важнейших факторов, по 
применению вооружения, 
обученности войск, 
эффективности управления ими 
и всестороннего обеспечения 
десантно-штурмовых действий. 

 Resume. The paper presents an 
approach to improve the 
methodology for determining the 
combat capabilities of airborne 
troops, which allow for a number of 
the most relevant factors in respect of 
using of weapons, learning of troops, 
performance management and 
comprehensive support landing 
assault actions. 
 
 

Ключові слова: десантно-
штурмові дії, десантно-
штурмовий загін (група), 
бойове завдання, 
боєздатність військ, всебічне 
забезпечення, бойові 
можливості. 

 
 
 

Ключевые слова: Десантно-
штурмовые действия, десантно-
штурмовой отряд (группа), 
боевое задание, боеспособность 
войск, всестороннее 
обеспечение, боевые 
возможности. 

 Keywords: Landing assault action, 
landing assault squad (group), 
combat mission, learning of troops, 
comprehensive support, combat 
capabilities. 

 
Постановка проблеми. 
Аналіз збройних конфліктів сучасності, 

особливо останнього десятиліття показав, що дії 
високомобільних десантних військ є 
невід’ємною частиною змісту боїв та операцій. 
[1] 

Їх роль і місце у досягненні мети бойових 
дій суттєво зросла. Це обумовлено підвищенням 
бойових можливостей високо мобільних 
десантних військ, особливо під час ведення 
десантно-штурмових дій. 

 Проте визначення бойових можливостей 
військових формувань високомобільних 
десантних військ при веденні десантно-

штурмових дій приділяється недостатньо уваги, 
на відміну від військових формувань 
механізованих (танкових) військ. [2] 

Ступінь розробленості проблеми. 
Як визначив аналіз [1,3-8] існуючий 

науково-методичний апарат визначення 
бойових можливостей військ може бути 
використаний для визначення бойових 
можливостей високомобільних десантних 
військ при веденні десантно-штурмових дій  з 
урахуванням їх особливостей. 

Дослідження змісту наукової і навчальної 
літератури [1-8] показав, що питанням 
удосконалення методики визначення бойових 
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можливостей військових формувань 
механізованих військ приділяється значна увага. 
Так використовуючи досвід попередників [2,7] є 
хорошим підґрунтям для питань дослідження 
бойових можливостей військових формувань 
високомобільних десантних військ при веденні 
десантно-штурмових дій. 

Метою написання статті є розроблення 
підходу щодо удосконалення методики 
визначення бойових можливостей військових 
формувань високомобільних десантних військ 
при веденні десантно-штурмових дій. 

Викладання  основного матеріалу. 
Під бойовими можливостями військових 

формувань високомобільних десантних військ 
розуміються кількісні і якісні показники, які 
характеризують їх здатність розгромити певне 
угруповання противника, утримувати важливий 
рубіж (район) чи оволодіти ним на місцевості  у 
встановлений час за  умов збереження 
боєздатності своїх військ на рівні, який 
забезпечує подальше виконання бойового 
завдання [2]. 

Відомо [3], що бойові можливості можуть 
бути охарактеризовані кількісними та якісними 
показниками. 

Основними показниками оцінки бойових 
можливостей високомобільних десантних військ  
за результатами проведеного дослідження є: 

 спроможність знищення зазначеної 
кількості об’єктів від поставленого завдання; 

- кількість озброєння та військової 
техніки; 

- кількість підрозділів (особового складу); 
- часові показники маневру; 
- кількість об’єктів, які підлягають 

знищенню або захопленню; 
- глибина розташування об’єктів. 
Враховуючи, що десантно-штурмові дії 

суттєво відрізняються від оборонних чи 
наступальних дій механізованих(танкових) 
військ необхідно розкрити їх зміст. 

Під десантно-штурмовими діями  (ДШД) 
розуміється сукупність узгоджених та 
взаємопов’язаних за метою, завданнями, місцем 
та часом дій аеромобільних підрозділів 
високомобільних десантних військ та доданих 
або штатних підрозділів авіації Сухопутних 
військ щодо десантування та виконання бойових 
завдань у тилу противника, які проводяться за 
єдиним замислом і планом. 

Основними способами десантно-
штурмових дій є: десантно-рейдові, десантно-
ударні та диверсійно-пошукові дії [1]. 

Чим вище перевага однієї сторони над 
іншою, тим з більшою ймовірністю вона виконає 
бойове завдання в конкретних умовах тактичної 

обстановки. Бойові можливості непостійні. 
Вони залежать від ряду факторів, які умовно 
можна розділити на три групи: 

- кількісні фактори: кількість особового 
складу, озброєння і військової техніки (ОВТ), 
боєприпасів, пального, інших матеріальних 
засобів, необхідних для збройної боротьби. 

- якісні фактори: тактико-технічні 
характеристики при застосуванні засобів 
збройної боротьби, боєздатність військ (рівень 
бойової підготовки, морально-психологічне 
забезпечення і бойовий досвід особового 
складу), ефективність управління військами, 
всебічного забезпечення бою, застосовувані 
прийоми і способи при виконанні бойових 
задач. 

- фактори, що враховують фізико-
географічні умови: місцевість, погода, пора 
року і доби та інші. 

Завдання щодо визначення основних 
показників бойових можливостей військ не 
може бути зведено до формалізованої оцінки 
бойових можливостей тільки в одному виді 
бойових дій. 

Склад сил і засобів, що залучаються до 
ведення десантно-штурмових дій, залежить від 
мети, завдань, масштабів дій та умов 
обстановки. Для ведення десантно-штурмових 
дій створюються десантно-штурмові загони від 
високомобільних десантних військ у складі 
посиленого батальйону, роти, і десантно-
штурмові групи у складі посиленого взводу, 
штатних вертольотів авіації Сухопутних військ 
та інших засобів підсилення. 

Досвід ведення ДШД показав, що на 
відміну від класичних видів бойових дій, 
ступінь реалізації бойових можливостей суттєво 
залежить від навченості особового складу та 
стану озброєння і військової техніки. 

Тому, в ході ведення ДШД, виникає 
необхідність враховувати вплив цих факторів 
під час оцінки бойових можливостей ВДВ. 

Пропонується навченість особового 
складу ВДВ, під час ведення ДШД, 
характеризувати коефіцієнтом навченості 
військ   НВК .   

За основними складовими навченості 
військ до ДШД пропонується розглянути 
наступні рівні: 

  -  бойової підготовки; 
  -  морально психологічного стану 

особового складу; 
  -  наявності у особового складу 

бойового досвіду. 
Об'єктивні чисельні показники бою 

лінійно залежать від кількості ОВТ та 
квадратичне від його якості. Кожна одиниця 
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ОВТ в бою виступає в двох значеннях: з одного 
боку - як об'єкт (ціль) для ураження засобами 
противника, а з іншого - як засіб поразки його 
об'єктів. Таким чином, при формуванні 
чисельного показника співвідношення ОВТ 
повинна враховуватися двічі: в кількісному і 
якісному значенні. 

При визначенні розрахунку бойових 
можливостей потрібно виявити співвідношення 
сил, щоб визначити, яка із сторін має перевагу і 
чи можна при такому співвідношенні виконати 
поставлене завдання  за формулою [2]: 
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 (1) 

де оf  - показник реального співвідношення сил з 
боку військ що ведуть оборонний бій; 

о
грN ; н

грN  - кількісний показник десантно-
штурмового загону (групи) і противника; 

о
грE ; н

грE  - показник (коефіцієнт) інтегрованої 
бойової ефективності різноманітних 
зразків ОВТ, десантно-штурмового 
загону (групи) і противника; 

о
УкК , н

УкК  - показник (коефіцієнт) 
укомплектованості військ десантно-
штурмового загону (групи) і 
противника; 

о
НВК , н

НВК  - показник (коефіцієнт) навченості 
військ десантно-штурмового загону 
(групи) і противника; 

о
УК , н

УК  - показник (коефіцієнт) ефективності 
управління військ десантно-
штурмового загону (групи) і 
противника; 

о
БЗК , н

БЗК  - показник (коефіцієнт) бойового 
забезпечення військ десантно-
штурмового загону (групи) і 
противника; 

о
МТЗК , 

н
МТЗК  - показник (коефіцієнт) 

матеріально-технічного забезпечення 
військ десантно-штурмового загону 
(групи) і противника 
Перші два показники о

грN , н
грN , о

грE , 
н
грE  відображають кількість і якість ОВТ 

десантно-штурмового загону (групи), що беруть 
участь в бою, і характеризують його потенційні 
можливості. Беручи за розрахункову одиницю 
ОВТ відділення (екіпаж, розрахунок) з 
комплексом свого штатного озброєння і 

підсумовуючи їх, отримаємо сумарний 
кількісний показник грN  для будь-якого 
військового формування: 

 

гр арт ПТЗ ав ППОN N N N N    ,        (2) 
 

де грN  – кількісний показник десантно-
штурмового загону (групи); 

артN  - кількість гарматних розрахунків та 
пускових установок ; 

ПТЗN  - кількість протитанкових засобів; 

авN  - кількість літаків і вертольотів, які беруть 
участь в бою; 

ППОN  - кількість засобів ППО, що входять до 
складу десантно-штурмового загону 
(групи). 

Показник грN  характеризує десантно-
штурмовий загін (групу) в кількісному 
відношенні як сукупність об'єктів для ураження 
засобами противника. При обчисленні цього 
показника враховуються як штатні, так і додані 
(підтримуючі) розрахункові одиниці ОВТ, а 
також розрахункові одиниці озброєння, сил і 
засобів старшого начальника, якщо вони 
виконують завдання в інтересах десантно-
штурмового загону (групи), що аналізується. 

Для характеристики десантно-
штурмового загону (групи) з точки зору її 
вражаючих можливостей використовуються 
кількісний і якісний показники i-го військового 
формування iE . Його величина повинна 
відображати технічні можливості ОВТ щодо 
ураження об'єктів (цілей) противника залежно 
від виду бою, наявності та ефективності 
боєприпасів та інших факторів. 

Виходячи з того, що в бою всі бойові 
одиниці діють спільно в інтересах вирішення 
бойового завдання, показник грE  десантно-
штурмового загону (групи) буде представлений 
якісними показниками бойових одиниць, які 
входять до її складу [2]: 
 

гр ДШД арт ПТЗ авE E E E E              (3) 
 
де грE  - сумарний якісний показник військ 

десантно-штурмового загону (групи); 

ДШДE  - якісний показник озброєння десантно-
штурмового загону (групи); 
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артE  - якісний показник озброєння 
артилерійських підрозділів; 

ПТЗE  - якісний показник озброєння 
протитанкових підрозділів;  

авE - якісний показник озброєння літаків та 
вертольотів;  

Для десантно-штурмового загону (групи) з 
урахуванням протидії ППО протилежної сторони 
показник авE  і авN  розраховується за 
наступною формулою [2]: 

 
1 1 2

1 ;ав ав авE N Е   211
1 ППОавав ЕNN   (4) 

 
де 1

1авE  - значення сумарного якісного 
показника авіації сторони, яка 
розраховується  з урахуванням протидії 
ППО супротивника; 

1
1авN - значення сумарного кількісного 

показника авіації сторони, яка 
розраховується  з урахуванням протидії 
ППО супротивника; 

1
авЕ - сумарний якісний показник цієї сторони 

без врахування протидії ППО; 
1
авN  - сумарний кількісний показник авіації 

(кількість діючих літаків і вертольотів); 
2
ППОЕ  - сумарний якісний показник ППО 

противника. 
 Величина грE  характеризує бойову 

ефективність десантно-штурмового загону 
(групи). В цілях обліку даних факторів 
пропонується ввести такі коефіцієнти: 

УкK  - показник (коефіцієнт) укомплектованості 
військ; 

НВK - показник (коефіцієнт) навченості військ; 

УK  - показник (коефіцієнт) ефективності 
управління; 

БЗK  - показник (коефіцієнт) бойового 
забезпечення; 

МТЗK  - показник (коефіцієнт) матеріально-
технічного забезпечення. 

Фізичне значення коефіцієнтів полягає в  
ступені навченості, ефективності управління 
військами і всебічного забезпечення бою, які 
дозволяють реалізувати бойову ефективність 
озброєння. 

Ефективність управління військами і 
всебічного забезпечення бою є темами окремих 
досліджень.  

В даній статті детально розглянуто 
коефіцієнт навченості військ НВK , значення 
якого визначається наступним виразом [2]: 
 

НВ БП МПЗ БДK K K K    , (5) 

де  

БПK - коефіцієнт бойової підготовки, якій 
характеризує рівень оволодіння 
озброєнням підрозділом (екіпажем, 
розрахунком); 

МПЗK  - коефіцієнт морально-психологічної 
забезпечення, якій характеризує 
здатність особового складу виконати 
поставлене бойове завдання; 

БДK  - коефіцієнт бойового досвіду, якій 
характеризує відсоток особового 
складу, який має досвід ведення 
бойових дій. 

Методами статистичного аналізу та 
оцінок визначена частка кожної складової 
частини коефіцієнта навченості військ.  

У результаті встановлено такі 
максимальні значення коефіцієнтів: БПK = 0,5; 

МПСK  = 0,25; БДK = 0,25. 
Рівень оволодіння озброєнням 

визначається за результатами виконання 
контрольних стрільб підрозділом (екіпажем, 
розрахунком). 

Здатність особового складу виконати 
поставлене бойове завдання в будь-яких умовах 
обстановки визначається ступенем виконання 
поставлених завдань (бойових можливостей) в 
ході підготовки військ і ведення попередніх 
бойових дій. 

Наявність в підрозділі 100% особового 
складу, відповідає максимальному значенню 
коефіцієнта бойового досвіду (0,25), а повна 
відсутність таких - мінімальному значенню 
(0,04) [3].  

При підсумовуванні кількісного і 
якісного показників підрозділам 
високомобільних десантних військ потрібно 
враховувати значення виду ОВТ у загальній 
бойовій ефективності підрозділів. Наприклад, 
для засобів ППО це обумовлюється 
застосуванням авіації противника. За 
відсутності у противника авіації внесок засобів 
ППО в загальній кількісний і якісний показники 
військових формувань  високомобільних 
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десантних військ не враховується, тому що 
засоби ППО вражають тільки авіацію 
противника. 

Висновки. У загальному вигляді один із 
підходів щодо удосконаленої методики 
визначення бойових можливостей військових 
формувань високомобільних десантних військ 
може бути наступним: 

-  на основі оцінювання своїх військ і 
противника визначити склад сторін;  

- визначити кількісні N  і якісні E  
показники структур, що складають сторони, 
обчислити їх сумарні значення; 

- за формулою (1) розрахувати 
співвідношення сил сторін для умов обстановки 
з урахуванням введених коефіцієнтів; 

- визначити можливе співвідношення сил 
сторін і порівняти його з критичним; 

- розрахувати ймовірність виконання 
завдання і зробити висновки  про можливість 
виконання бойового завдання; 

- при отриманні результату, який  не 
забезпечує достатню ймовірність виконання 
бойового завдання своїми військами, необхідно 
визначити можливі заходи щодо посилення 
десантно-штурмового загону (групи) або 
застосування допустимих в даних умовах 
обстановки ефективних способів розгрому 
противника, що дозволяють поліпшити 
співвідношення на користь своїх військ і 
перешкоджають такому поліпшенню у 
противника і в залежності від них перерахувати 
співвідношення сил сторін; 

- якщо в результаті перерахунку 
співвідношення сил сторін не задовольняє 
користувача (при веденні оборони оf > крf , при 

веденні наступу оf < крf ), слід зробити висновок 
про те, що бойові можливості своїх військ не 
дозволяють їм виконати поставлене бойове 
завдання. У цих випадках необхідно визначити 
частку противника, проти якої може бути 
виконана задача. Помноживши отримане 
значення на всю ширину дій десантно-
штурмового загону (групи) можна визначити 

можливий фронт дій своїх військ, при якому 
може бути виконане бойове завдання. 

- розрахувати просторово-часові 
показники бойових можливостей (можливу 
глибину просування наступаючих, середній 
темп їх наступу, час виконання бойового 
завдання) і можливі при цьому втрати сторін. 

- зробити висновки про здатність 
десантно-штурмового загону (групи) виконати 
бойове завдання в конкретних умовах 
обстановки. 

Напрямок подальших досліджень: 
удосконалення методики визначення бойових 
можливостей військових формувань 
високомобільних десантних військ, щодо 
десантно-штурмових дій та втілення їх в 
практику військових формувань 
високомобільних десантних військ. 
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Проблемні питання застосування військово-морских сил в 
інтересах захисту економічної діяльності держави на морі 
 
 
 

 
 
 

Проблемные вопросы 
применения военно-морских 
сил в интересах защиты 
экономической деятельности 
государства на море 
 

 
 
 

Problems of the use of military 
forces in the Sea of protection of 
economic interests of the state of the 
sea 
 

     
Резюме. У статті розглянуто 
питання щодо визначення 
переліку завдань, які повинні 
покладатись на військово-
морські сили для 
забезпечення захисту 
економічної діяльності 
держави на морі, та на 
підставі аналізу існуючого 
науково-методичного 
апарату сформульовано 
наукове завдання 
дослідження, яке полягає в 
удосконаленні методичного 
апарату оцінювання 
ефективності застосування 
сил (військ) військово-
морських сил  для захисту 
економічної діяльності 
держави на морі. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. В статье рассмотрены 
вопросы определения перечня 
задач, которые должны ставиться 
перед военно-морскими силами 
для обеспечения защиты 
экономической деятельности 
государства на море, и на 
основании анализа 
существующего научно-
методического аппарата 
сформулирована научная задача 
исследования, которая 
заключается в 
усовершенствовании 
методического аппарата 
оценивания эффективности 
применения сил (войск) военно-
морских сил для защиты 
экономической деятельности 
государства на море. 

 Resume. In the article is considered 
some questions about the determination 
of list of tasks which must depend upon 
naval forces for providing of defence of 
state economic activity at sea, and on 
the basis of analysis of existent scientific 
methodology is formulated  the 
scientific task of research which consists 
of improvement of methodical 
technique of evaluation of efficiency of 
naval forces employment  for providing 
of defence of state economic activity at 
sea. 
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держави на морі, завдання 
застосування військово-
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застосування сил (військ). 
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Постановка проблеми. Результати 

економічних реформ, що проведені у державі 
Шрі-Ланка протягом останніх років, дають 
можливість зробити позитивні висновки про 
правильність того стратегічного напрямку, який 
було обрано в розвитку суспільства, держави та 
продовженні курсу економічних реформ. 
Цілеспрямована та достатньо ефективна 
військово-морська діяльність розширює 
можливості уряду щодо забезпечення зростання 
показників в економічній та інших сферах, які 
безпосередньо впливають на розвиток держави. 

Аналіз досвіду діяльності військово-
морських сил провідних країн світу та багатьох 
інших морських держав у другій половині ХХ – 
на початку ХХІ століть свідчить про зростання 
ролі та місця флотів у забезпеченні економічних 
та зовнішньополітичних інтересів держави на 
морі [1-4].  

У сучасних умовах, коли збільшується 
залежність економічного потенціалу держав від 
використання ресурсів Світового океану, 
відбувається постійне зростання злочинної 
діяльності на морі з боку угруповань морських 
піратів, терористів та інших незаконних 
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формувань, які можуть суттєво впливати на стан 
захищеності морських перевезень, рибальства, 
нафтогазодобувних платформ та інших об’єктів 
економічної діяльності на морі. Це й обумовило 
проблему у практичній діяльності військово-
морських сил (далі – ВМС), яка у загальному 
вигляді полягає, з одного боку, у необхідності 
мати конкретні й обґрунтовані рекомендації 
щодо порядку застосування сил для захисту 
економічної діяльності на морі, а з іншого боку, у 
відсутності на цей час докладно розроблених та 
обгрунтованих положень щодо дій сил флотів під 
час виконання таких завдань. Зазначена проблема 
безпосередньо впливає на ефективність 
виконання тих практичних завдань, що 
покладаються на ВМС та стосуються захисту 
економічної діяльності держави на морі, зокрема 
і для ВМС такої морської держави, як Шрі-Ланка 
[5].  

Ступінь розробленості проблеми.  
Розгляду підходів до вирішення даної 

проблеми присвячено низку праць. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор [6-11], засвідчує, що у 
більшості провідних морських держав основні 
завдання та загальний порядок застосування сил 
ВМС для захисту економічної діяльності держави 
на морі вказуються у відповідних керівних 
документах, що регламентують призначення та 
порядок застосування ВМС [12-16]. Однак 
ефективність виконання завдань кораблями та 
підрозділами ВМС, яка, у першу чергу, залежить 
від наявного складу своїх сил та складу і 
характеру дій протидіючої сторони, є на сьогодні 
недостатньою [3-5, 7-11], тому вимагає пошуку 
шляхів її підвищення.  

У той самий час, аналіз результатів 
досліджень показує, що до невирішених завдань 
вищезазначеної загальної проблеми відносяться, 
перш за все, відсутність докладного аналізу 
переліку самих завдань, які повинні ставитись 
перед ВМС для забезпечення захисту 
економічної діяльності держави на морі, аналізу 
чинників, що впливають на ефективність 
застосування ВМС під час виконання таких 
завдань, та відсутність конкретних, науково 
обґрунтованих напрямів і рекомендацій щодо 
підвищення ефективності їх використання. 
Також, до невирішених раніше частин 
вищезазначеної загальної проблеми відноситься 
відсутність докладного аналізу існуючого 
науково-методичного апарату, що може бути 
використаний для оцінювання ефективності 
застосування ВМС із захисту економічної 
діяльності на морі, та відсутність постановки 
наукового завдання дослідження щодо 

удосконалення вказаного науково-методичного 
апарату. 

Метою статті є визначення переліку 
завдань, які повинні покладатись на ВМС для 
забезпечення захисту економічної діяльності 
держави на морі, обґрунтування актуальності 
обраного напрямку дослідження, визначення 
об’єкта та предмета дослідження і 
формулювання наукового завдання дослідження 
щодо удосконалення вказаного науково-
методичного апарату. 

Виклад основного матеріалу. 
Виходячи із зазначених цілей статті, 

виклад основного матеріалу передбачає 
послідовне наведення результатів дослідження 
за кожною з них. 

Аналіз досвіду застосування флотів 
багатьох держав та керівних документів, що 
регламентують їх призначення і завдання, 
показує, що на ВМС покладається низка 
завдань, які вони повинні виконувати для 
захисту економічної діяльності держави на 
морі. Це є також актуальним для ВМС Шрі-
Ланки [4].   

Так наприклад, у Морській доктрині  
Російської Федерації на період до 2020 року 
зазначено, що військово-морський флот РФ 
“…створює та підтримує умови для 
забезпечення безпеки морегосподарської 
діяльності Російської Федерації у Світовому 
океані, демонстрацію прапору і військової сили, 
візити кораблів і суден ВМФ, участь у 
здійснюваних світовим співтовариством 
військових, миротворчих і гуманітарних акціях, 
що відповідають інтересам Російської 
Федерації” [3]. У цьому ж джерелі вказуються 
основні види (“функціональні напрямки”) 
морської діяльності, які можуть потребувати 
захисту із застосуванням військово-морських 
сил, зокрема: морські перевезення; освоєння і 
збереження ресурсів Світового океану; ведення 
наукової діяльності в Світовому океані.  

Як відомо, нині на території Шрі-Ланки 
за підсумками проведених у попередні роки 
заходів та дій із знешкодження терористичних 
угруповань практично повністю виключено 
будь-які прояви діяльності, що загрожують 
національній безпеці. Однак не можна 
стверджувати про відсутність потенційних 
загроз національній безпеці, особливо з 
урахуванням зростання міжнародного 
тероризму та піратства на морі. 

Відомо, що як острівна держава Шрі-
Ланка значною мірою залежить  від 
міжнародної торгівлі. Розташування республіки 
в Південній Азії обумовлює потребу як і для 
більшості країн регіону у захисті від тероризму 
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і піратства. Окрім того, контрабанда 
торговельно-промислової продукції від країни до 
країни і від регіону до регіону стала спільною 
проблемою багатьох держав. Тому, зараз Шрі-
Ланка намагається мінімізувати вплив вказаних 
негативних явищ шляхом зміцнення захисту 
свого узбережжя, портової системи, 
міжнародного судноплавства і законної 
економічної  діяльності в територіальних водах 
та виключній (морській) економічній зоні 
держави.  

Надзвичайна важливість підвищення 
ефективності захисту економічної діяльності 
держави на морі обумовлена тим значенням, яке 
відіграє морська економічна діяльність для Шрі-
Ланки вже сьогодні і прогнозоване її зростання у 
майбутньому. Важливість економічних ресурсів, 
розміщених у територіальному морі та 
виключній (морській) економічній зоні держави, 
обумовлена й тим, що їх площа майже у двадцять 
разів перевищує площу сухопутної (острівної) 
частини країни. Захист економічної діяльності 
держави на морі є  важливим пріоритетом 
державної політики [5]. 

Як відомо, острів Шрі-Ланка розміщений 
практично у центрі Індійського океану, який 
відіграє важливу роль у економічному і 
соціально-політичному розвитку країн регіону. 
Сьогодні Індійський океан характеризується 
значною кількістю торговельних шляхів та 
великих портів, інтенсивністю океанських 
перевезень, а також – співпрацею та 
конкурентною боротьбою регіональних та 
світових супердержав. На фоні цієї традиційної 
боротьби зростають загрози, пов’язані з 
тероризмом, контрабандою зброї та наркотиків, 
торгівлею людьми, піратством, які суттєво 
впливають на безпеку морських шляхів у регіоні. 
Зараз безпека перевезень в Індійському океані 
знижується через піратські напади, які 
здійснюються в акваторіях поблизу узбережжя 
Сомалі. Не дивлячись на зусилля міжнародної 
спільноти з  розгортання військових підрозділів у 
регіоні, зокрема значної кількості бойових 
кораблів та літальних апаратів корабельного та 
берегового базування, загроза піратських нападів 
не знижується. Таким чином, проблема 
підтримання безпеки і стабільності в регіоні 
суттєво впливає на свободу пересування суден і 
забезпечення безперервності морських 
перевезень.  

Аналіз вищезазначеного, дозволяє 
стверджувати про наявність невідповідності у 
практиці, яка полягає, з одного боку, у 
відсутності на сьогодні обґрунтованих 
рекомендацій щодо переліку завдань та порядку 
застосування сил (військ) ВМС для захисту 

економічної діяльності держави на морі з 
урахування сучасних та прогнозованих загроз, а 
з іншого боку, – у необхідності мати такі 
науково обґрунтовані рекомендації. Це й 
обумовлює актуальність даного дослідження. 

Таким чином, проблема в загальному 
вигляді полягає в необхідності розроблення 
положень щодо завдань та способів 
застосування сил (військ) ВМС для захисту 
судноплавства та виробничої діяльності у 
визначених районах океану. Необхідність 
вирішення цієї проблеми обумовлена 
практичними потребами у захисті економічної 
діяльності держави на морі та, відповідно, 
раціонального використання наявних ресурсів, 
зокрема сил та засобів ВМС, для здійснення 
вказаної діяльності. З іншого боку, розв’язання 
вищевказаної невідповідності у практиці 
потребує відповідного науково-методичного 
апарату. Проте, попередньо проведений аналіз 
існуючих методичних підходів до оцінювання 
ефективності застосування сил (військ) ВМС 
дозволяє зробити висновок, що на даний 
момент існує певна невідповідність у науці, яка 
полягає, з одного боку, у необхідності мати 
відповідний методичний апарат оцінювання 
ефективності застосування сил (військ) ВМС 
під час виконання завдань із захисту 
економічної діяльності держави на морі з 
урахуванням комплексного підходу до захисту 
всіх видів такої діяльності в умовах сучасних і 
прогнозованих загроз, а з іншого боку – у 
відсутності на сьогодні такого методичного 
апарату.  

В наукових працях та останніх 
дослідженнях за подібною тематикою 
розпочато дослідження питань теорії 
застосування сил (військ) ВМС для захисту 
економічної діяльності держави на морі. Однак, 
у даних працях невирішеними частинами 
загальної проблеми є: розроблення положень із 
захисту економічної діяльності держави на морі 
застосуванням сил (військ) ВМС, зокрема 
конкретного переліку завдань їх застосування; 
визначення доцільних способів застосування 
сил (військ) ВМС для захисту економічної 
діяльності держави на морі; визначення 
можливих напрямків та конкретних заходів з 
підвищення ефективності застосування сил 
(військ) ВМС для захисту економічної 
діяльності держави на морі.  

Загальною метою дослідження є 
визначення шляхів підвищення ефективності 
застосування сил (військ) ВМС для захисту 
економічної діяльності держави на морі. При 
цьому, об’єкт даного дослідження – 
застосування сил (військ) ВМС для захисту 
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економічної діяльності держави на морі, а 
предмет дослідження – ефективність 
застосування сил (військ) ВМС для захисту 
економічної діяльності держави на морі. Обраний 
напрямок дослідження тісно пов’язаний з 
вимогами документів з планування розвитку 
держави та їх ВМС [5]. 

Аналіз досвіду дій флотів та поглядів 
іноземних і вітчизняних фахівців на застосування 
сил (військ) ВМС щодо захисту економічної 
діяльності на морі, існуючих і прогнозованих 
загроз, дозволив визначити такі основні завдання 
застосування сил ВМС в інтересах захисту 
економічної діяльності держави на морі:  

захист національних та міжнародних 
морських комунікацій у   територіальному морі, 
виключній (морській) економічній зоні держави 
та у інших визначених районах океану, підтримка 
морського суверенітету і територіальної 
цілісності; 

захист критичних об'єктів портів з моря та 
на узбережжі  від терористичних та інших 
злочинних дій; 

запобігання, недопущення та мінімізація 
протизаконних дій щодо інших елементів 
морської інфраструктури, інших державних і 
недержавних об’єктів економіки на узбережжі, на 
островах, на морі; 

ведення боротьби з незаконними 
збройними формуваннями, тероризмом, 
піратством, контрабандою, розповсюдженням 
зброї і торгівлею наркотиками, що здійснюються 
в територіальному морі, виключній (морській) 
економічній зоні держави та в інших визначених 
районах океану; 

контроль та протидія незаконному 
рибальству, збору корисних морських водоростей 
в територіальному морі, виключній (морській) 
економічній зоні держави; 

захист прибережного, океанського 
рибальства, глибоководного рибальства та 
рибальських господарств, збору корисних 
морських водоростей в територіальному морі, 
виключній (морській) економічній зоні держави 
та за їх межами; 

захист енергетичних ресурсів на 
континентальному шельфі й у виключній 
(морській) економічній зоні, у тому числі захист 
від несанкціонованих дій проти нафтодобувних 
та інших морських стаціонарних і пересувних 
платформ; 

охорона підводних трубопроводів, кабелів 
та іншого підводного обладнання, захист 
діяльності щодо їх встановлення (демонтажу) та 
обслуговування; 

У ході виконання вищезазначених 
завдань в якості додаткових можуть 
виконуватися й інші завдання: 

зміцнення дипломатичних зв’язків з 
дружніми державами регіону та іншими 
державами з використанням військово-морської 
дипломатії;  

надання допомоги під час проведення 
пошуково-рятувальних операцій; 

екологічний контроль довкілля в районі 
виконання завдань; 

участь в гуманітарних операціях та 
операціях із ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного 
характеру. 

Ці завдання можуть уточнюватись і 
мають бути використані для формалізації 
процесу застосування сил (військ) ВМС для 
захисту економічної діяльності держави на 
морі, яка необхідна для здійснення розроблення 
науково-методичного апарату для забезпечення 
цього дослідження. 

Відсутність на сьогодні докладно 
розроблених науково-методичних підходів до 
порядку оцінювання ефективності застосування 
ВМС для захисту економічної діяльності на 
морі, зокрема системи показників оцінювання 
ефективності та математичних залежностей і 
порядку та послідовності визначення їх значень, 
вимагає формулювання наукового завдання 
дослідження щодо удосконалення вказаного 
науково-методичного апарату. 

Виходячи з невідповідності, яка існує в 
науці, сутність наукового завдання дослідження 
полягає у розробленні (удосконаленні) 
методики оцінювання ефективності 
застосування сил (військ) ВМС для захисту 
економічної діяльності держави на морі та 
розробленні і обґрунтуванні за її допомогою 
рекомендацій щодо підвищення ефективності 
застосування сил (військ) ВМС. Для вирішення 
наукового завдання у подальших дослідженнях 
слід вирішити такі часткові завдання 
дослідження: провести аналіз чинників, що 
впливають на ефективність застосування сил 
(військ) ВМС для захисту економічної 
діяльності держави на морі; удосконалити 
методичний апарат оцінювання ефективності 
застосування сил (військ) ВМС для захисту 
економічної діяльності держави на морі; 
розробити та обґрунтувати рекомендації щодо 
підвищення ефективності застосування сил 
(військ) ВМС для захисту економічної 
діяльності держави на морі. 

Висновки. 
1. Виявлено невідповідність у практичній 

діяльності ВМС, яка полягає, з одного боку, у 
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відсутності на сьогодні обґрунтованих 
рекомендацій щодо переліку завдань та порядку 
застосування сил (військ) ВМС в інтересах 
забезпечення безпеки економічної діяльності 
держави на морі з урахування сучасних та 
прогнозованих загроз, а з іншого боку, – у 
необхідності мати такі науково обґрунтовані 
рекомендації, що й обумовило  актуальність 
даного дослідження. 

2. На підставі аналізу досвіду дій флотів та 
поглядів іноземних і вітчизняних фахівців на 
застосування сил (військ) ВМС щодо захисту 
економічної діяльності на морі, існуючих і 
прогнозованих загроз, визначено основні 
завдання застосування сил в інтересах захисту 
економічної діяльності держави на морі. 

3. Сформульовано невідповідність у науці, 
вирішення якої обумовлює необхідність 
розв’язання відповідного наукового завдання. Ця 
невідповідність у науці полягає, з одного боку, у 
необхідності мати відповідний методичний 
апарат оцінювання ефективності застосування 
сил (військ) ВМС під час виконання завдань із 
захисту економічної діяльності держави на морі з 
урахуванням комплексного підходу до захисту 
всіх видів такої діяльності в умовах сучасних і 
прогнозованих загроз, а з іншого боку – у 
відсутності на сьогодні такого методичного 
апарату.  

4. Сформульовані мета, об’єкт та предмет 
дослідження, а також наукове завдання 
дослідження, вирішення якого дозволить надати 
обґрунтовані рекомендації щодо підвищення 
ефективності застосування сил (військ) ВМС для 
захисту економічної діяльності держави на морі. 

Перспективами подальших досліджень 
за даним напрямком є аналіз чинників, що 
впливають на ефективність застосування сил 
(військ) ВМС для захисту економічної діяльності 
держави на морі, та порядку оцінювання вказаної 
ефективності. 
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Резюме. В статті означені 
певні теоретичні підходи до 
представлення OLAP (online 
analytical processing) систем 
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приклад елементу побудови 
кубу даних та процедуру 
ув’язування його 
компонентів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. В статье отмечены 
определенные теоретические 
подходы к представлению 
OLAP систем и описанию 
основных этапов их роботы. 
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оптимизации работы с 
разреженными матрицами 
данных. 

 Resume. In the articles noted the 
theoretical approaches to the 
descriptions of OLAP of the systems 
and description of the basic stages of 
their work.One of methods of 
optimization of work is offered with 
disperse matrix of information. 
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Постановка проблеми. Сучасні 

інформаційні технології в умовах обробки 
зростаючих об’ємів інформації зі змінною 
складною структурою висувають високі вимоги 
щодо ефективності й оптимізації задач 
управління базами даними.  

Основними механізмами, які спроможні 
вилучати велику кількість записів із масового 
набору даних і миттєво обчислювати на їх  основі 
результуючі значення, сьогодні є OLAP системи. 
Такі системи базуються на інтелектуальному 
процесі узагальнення деталізованих даних і 
дозволяють отримати знання з консолідованих за 
різними аспектами аналізу, взаємопов’язаних 
фрагментів інформації. Завдяки такій 
інтелектуальній особливості OLAP системи в 
останні роки отримали широке розповсюдження 
в практичних додатках.  

Однак, можливості й переваги OLAP 
систем використовуються на сьогодні не в повній 

мірі. Причин тому існує декілька, серед них в 
тому числі - недосконалість алгоритмів 
попереднього оперативного формування 
агрегованих даних, що збільшує час виконання 
різних запитів користувачів; складність і висока 
вартість інколи невиправдано складних 
моделей, програм, пов’язаних із втіленням та 
експлуатацією OLAP систем та ін. Тому, 
перспективними є роботи направлені на 
оптимізацію простих, компактних і 
високоефективних аналітичних систем на 
основі OLAP технологій. Такі дослідження 
супроводжуються широким вивченням 
концепцій, алгоритмів, що лежать в основі 
OLAP. В той же час, напрацювання в даній 
області, головним чином, відносяться до 
важливих питань практичного характеру і не 
задовольняють потреб користувачів у 
матеріалах, що стосуються теоретичних основ 
OLAP систем.  
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Ступінь розробленості проблеми. 
Теоретичне описання OLAP систем проводилося 
фрагментально починаючи з моменту їх появи. 
Так, разом з терміном OLAP в 1993 р. Э. Коддом 
були сформовані 12 ознак OLAP даних [1]. 
Цікавою роботою серед небагатьох є стаття [2] 
Хрустальова Є.М., яка присвячена механізму 
агрегації даних OLAP кубів. Більш 
фундаментальною є робота [3], де наведено 
представлення OLAP кубів замкнутими 
решітками або еквівалентними їм Quotient-
решітками.  

Водночас, в [2] охоплено лише вузьке 
питання формалізації OLAP-кубів з 
використанням теорії множин та теорії графів, а в 
роботі [3] не проводиться вибір представлення 
OLAP кубів іншими способами, аніж вибраний. 

Мета статті - розкриття деяких із 
практичних питань принципів побудови і вимог, 
що лежать в основі OLAP систем, з теоретичної 
точки зору, шляхом створення математичних 
моделей основних етапів їх роботи. Крім того, 
ставиться за мету ув’язати наведені теоретичні 
пояснення етапів роботи OLAP систем з 
практичним прикладом, де деталізується 
внутрішня структура та процедура побудови 
компонентів багатовимірного кубу даних. 

Для досягнення практичної мети 
дослідження використовується фрагмент бази 
даних (БД) функціонального модуля “Майно” 
автоматизованої системи управління оборонними 
ресурсами  (АС УОР) Збройних Сил України, яку 
відносять до класу так званих ERP-систем 
(Enterprise Resource Planning System) – систем 
планування та управління ресурсами 
підприємства) [4].  

Виклад основного матеріалу. 
А. Загальний алгоритм роботи OLAP 

системи. 
В OLAP системах для зберігання даних 

може бути використано три основних способи 
[5]:  

MOLAP (Multidimensional OLAP) – 
вихідні й агрегатні дані зберігаються в 
багатовимірній базі даних.  

ROLAP (Relational OLAP) – вихідні дані 
залишаються в тій самій реляційній базі даних, в 
якій вони знаходились. Агрегатні дані 
розміщують в спеціально створеній для їх 
збереження службовій таблиці, в тій же базі 
даних. 

HOLAP (Hybrid OLAP) – вихідні дані 
залишаються в тій самій реляційній базі даних, де 
вони знаходились на початковому етапі, а 
агрегатні дані зберігаються в багатовимірній базі 
даних. 

В якості системи, що аналізується в 
статті надалі, використана широко 
розповсюджена MOLAP система (далі OLAP 
система). Загальна схема роботи такої OLAP 
системи включає наступні окремі етапи: 

1. Отримання даних у вигляді плоскої 
таблиці чи результату виконання SQL запиту (у 
випадку, коли побудова багатовимірного кубу 
даних OLAP системи відбувається “на льоту”, 
як це реалізується в ROLAP системі) [6]. На 
даному етапі доцільно звернути увагу на OLAP 
систему, як на об’єкт алгебраїчної системи. З 
цієї точки зору множина даних OLAP системи 
являє собою двомірну матрицю: 
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де a  - дані (елементи) матриці A , 
NM ,  - розмірність матриці A  в загальному 

вигляді (факти та виміри - у випадку OLAP 
системи).  

На етапі 1: 1k . ij  - матриця розміру 

NM  , всі елементи якої дорівнюють нулю, 
крім ji,  елементів, які дорівнюють одиниці 
(позиції ненульових елементів матриці A  
відповідають позиціям ненульових елементів 
матриці ij ).  

2. Перетворення даних до 
багатовимірного кубу. 

В математичному розумінні процедуру 
перетворення до багатовимірного кубу зручно 
представити у вигляді блочних матриць [7], 
подібних (1) при дотриманні правила, що для 
утворення такої матриці A  із серії матриць 

A  необхідно, щоб підмножини матриць із 
серії з однаковим значенням індексу   мали 
однакову кількість рядків, а підмножини 
матриць з однаковим значенням індексу   - 
однакову кількість стовпчиків. Ці підмножини 
утворюють відповідно “блочні” рядки і 
“блочні” стовпчики, які відповідають декільком 
рядкам чи стовпчикам звичайного запису 
матриці: 
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що в загальному випадку прийме наступний 
вигляд:  
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де n , m  - відповідні розмірності 

елементів блочної матриці A . 
Для випадку базису тривимірного 

простору, який є математичним аналогом 
побудови OLAP системи, матриця A  
представляє тривимірну (кубічну) таблицю 
даних, елементами якої є блочні матриці. Така 
матриця набуде вигляду: 

 nkjiijk ,...,2,1,,,  AA .                     (4) 

Сукупність елементів матриці (4) з 
фіксованими значеннями індексу (наприклад i ) 

називається січною орієнтації даного індексу 
(наприклад i -го) та прийме вигляд (3), який 
буде називатися двомірною січною (зрізом кубу 
даних). Користуючись двомірними січними, 
можна записати кубічну матрицю (базу даних) у 
вигляді квадратної чи прямокутної таблиці 
(двомірні січні при цьому відокремлюються 
вертикальною чи горизонтальною лінією (у 
випадку порядку бази 3p )): 

   (5) 
 
Стрілки вказують напрямок, в якому 

зростають відповідні індекси (факти, виміри). 
Для більш наглядного зображення на рис. 1 
наведено просторове розміщення елементів в 
типовій кубічній матриці даних: 

 

 
3. Відображення побудованого куба за 

допомогою крос-таблиці чи діаграми і т.п.  
У загальному випадку до одного кубу може 

бути підключена довільна кількість відображень. 

Відображення, що використовуються в OLAP 
системах найчастіше бувають двох видів – 
крос-таблиці та діаграми.  
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Рис. 1. Структурне зображення матриці даних 
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Необхідно зазначити, що вихідна матриця 
даних, необхідна на фазі побудови кубу даних, 
зрізів кубу даних (використовуються під час 
зазначеного відображення побудованого кубу) 
буде сильно розрідженою. Тому, для роботи з 
такою матрицею необхідно застосовувати 
спеціальні механізми роботи з розрідженими 
матрицями. Математична інтерпретація одного з 
таких способів (в загальному випадку), що 
передбачає “виключення” пустих блоків 
вказаного масиву, розуміє операцію “викушення” 
необхідного блоку шляхом перемноження зліва 

вихідної матриці даних A~  на деяку матрицю 
“вирушення”  zm

*E  [8]. Для простоти пояснимо 
цю операцію на прикладі випадку одновимірної 

таблиці даних. Нехай матриця A~  є розрідженою 
і має вигляд: 
 

88878685

77767574

66656463

55545352

44434241

0000
0000
0000
0000
0000
00000000
00000000
00000000

~

AAAA
AAAA

AAAA
AAAA

AAAA
A 

 (6) 

 
Проста операція  

 AEA ~* zm ,                     (7) 
 

звільнить (“викусить”) повністю розріджений 
блок. Так, результуюча таблиця буде мати 
вигляд: 
 

88878685

77767574

66656463

55545352

44434241

0000
0000
0000
0000
0000

AAAA
AAAA

AAAA
AAAA

AAAA

А 
. (8) 

 

У формулі (7)  zm
*E  - це Mm   

матриця, складена з m  суміжних рядків 

одиничної MM   матриці MI , починаючи з 

z -го (в нашому випаду – починаючи з 4-го): 

10000000
01000000
00100000
00010000
00001000

)4(* E .      (9) 

Ще раз зазначимо, що існує багато 
інших варіантів організації розрідженої матриці 
та способів оптимізації роботи з нею, які 
вимагають більш глибокого їх вивчення й 
особливостей застосування для конкретного 
типу зберігання даних.  

Б. Порядок підготовки компонентів 
при створенні кубу даних.  

Наведемо практичний приклад 
структури побудови кубу даних та процедуру 
ув’язування його компонентів з практичної 
точки зору. Для цього, як зазначалося, 
використаємо фрагмент бази даних (БД) 
функціонального модуля “Житло” АС УОР ЗС 
України.  

Вихідні дані для побудови OLAP кубів, 
як правило, зберігаються в реляційних базах 
даних, які також називаються сховищами даних 
(Data Warehouse) [9]. На відміну від 
оперативних баз даних, з якими працюють 
додатки ведення даних, такі сховища даних 
призначені виключно для обробки і аналізу 
інформації, тому проектуються вони таким 
чином, щоб час на виконання запитів до них був 
мінімальним.  

Зазвичай, дані копіюються в сховище із 
оперативних баз даних відповідно до 
визначеного регламенту, наприклад, раз на 
місяць, квартал чи рік. Типова структура 
сховища даних суттєво відрізняється від 
структури звичайної реляційної бази даних. Ця 
структура ненормалізована (це дозволяє 
підвищити швидкість виконання запитів), тому 
може допускати надлишковість даних. 
Основними складовими структури сховищ 
даних є таблиця фактів (fact table) і таблиця 
вимірів (dimension tables). Таблиця фактів є 
основною таблицею сховища даних. Як 
правило, вона містить відомості щодо об’єктів 
чи подій, сукупність яких буде в подальшому 
аналізуватися. Найчастіше зустрічаються 
чотири типи фактів, до яких відносяться: факти, 
пов’язані з транзакціями (основані на окремих 
подіях, наприклад, отримання повідомлення); 
факти, пов’язані з “моментальними знімками” 
(основані на стані якогось об’єкта, наприклад, 
стан оплати оренди по об’єкту нерухомості на 
кінець місяця чи кінець року); факти, пов’язані 
з елементами документа (основані на тому чи 
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іншому документі, наприклад, звітні форми щодо 
об’єктів нерухомості, рахунки за послуги і т.п.); 
факти, пов’язані з подіями чи станом об’єкта (за 
фактом події без уточнення деталей по ній).  

Розглянемо структуру таблиці даних 
(зрізу OLAP кубу) з точки зору OLAP машини. 
Для OLAP системи колонки таблиці можуть бути 
або фактами, або вимірами. При цьому логіка 
роботи з цими колонками буде різна. В гіперкубі 
виміри фактично є вісями , а значення вимірів – 
координатами на цих вісях. При цьому куб буде 
заповнений сильно нерівномірно. При початковій 
загрузці даних необхідно провести переагрегацію 
даних, тобто, об’єднати записи, які мають 
однакові значення вимірів, розрахувавши при 

цьому попередні агреговані значення фактів. У 
результаті такої процедури, в подальшому ми 
отримаємо можливість працювати з меншою 
кількістю записів, що підвищить швидкість 
роботи і зменшить вимоги до об’єму 
оперативної пам’яті. 

Для побудови зрізів гіперкубу необхідні 
наступні можливості – визначення координат 
(фактично значення вимірів) для записів 
таблиці, а також визначення записів, що мають 
конкретні координати (значення вимірів). 
Розглянемо, яким чином можна реалізувати ці 
можливості. З цією метою в табл. 1 наведено 
фрагмент БД функціонального модуля “Майно”  
АС УОР України. 

Таблиця 1. 
 

Фрагмент набору даних модуля «Майно» АС УОР ЗС України 
Виміри Факти 

Дата Назва КЕЧ  Ввод Статус 
надлишковості 

Ідентификация 
архітектурного 

об’єкта 

Тип 
архітектурного 

об’єкта 
29.08.2009 Новоград-

Волинська КЕЧ Petrov Вивільнено 15/212 02CM 
20.09.2009 Новоград-

Волинська КЕЧ Ivachuk 
Використовується 

ЗСУ 21/060 03PR 
20.09.2009 

КЕВ м.Чернігова Petrov 
Комунальна 

власність 21/007 04FL 
28.08.2009 КЕВ м.Чернігова Marchenco Передано в оренду 21/108 04PP 
19.08.2009 

КЕВ м.Чернігова Petrov 
Підготовка до 

списання 21/101 05AP 
 

На даному етапі нас цікавлять тільки 
координати в гіперкубі, тому необхідно 
визначити координати для значень вимірів. 
Найпростіше – перенумерувати значення 
елементів. Для того, щоб в межах одного виміру 

нумерація була однозначною, попередньо 
відсортуємо списки значень вимірів в 
алфавітному порядку. Крім того, пронумеруємо 
і факти, причому факти переагреговані, та 
отримаємо схему, зображену на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема відсортування списків вимірів та фактів 
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Наступним етапом є процес зв’язки 
елементів різних таблиць між собою. Достатньо 
кожному запису в таблицях вимірів поставити у 
відповідність список, елементами якого будуть 
номери фактів, при формуванні яких 
використовувались ці виміри (тобто визначити 
всі факти, що мають однакове значення 

координати, яка описана цим виміром). Для 
фактів кожному запису ставиться у 
відповідності значення координат, за якими він 
розташований в гіперкубі. Для наведеного 
гіпотетичного прикладу отримаємо набір (табл. 
2), який визначає внутрішнє уявлення гіперкуба 
OLAP системи. 

Таблиця 2. 
Таблиця відповідностей списків вимірів і фактів 

 Факти Виміри 
Номер Ідентифікація 

архітектурного 
об’єкта 

Тип 
архітектурного 

об’єкта 

Назва 
КЕЧ  Ввод Статус 

надлишковості Дата 

1 15/212 02CM 2 2 1 3 
2 21/060 03PR 2 1 2 4 
3 21/007 04FL 1 2 3 4 
4 21/108 04PP 1 3 4 2 
5 21/101 05AP 1 2 5 1 

 
Багатовимірний характер побудови кубу 

даних наглядно показано на рис. 3. Тут виміри – 
це множина однотипних даних, що утворюють 
одну із граней гіперкуба (для функціонального 
модуля “Житло” системи SAP - це можуть бути 
типи квартир, назва КЕЧ, роки і т.п.). Вони 
відіграють роль індексів для значень фактів, що 

знаходяться всередині гіперкубу. Наприклад, 
точка в такому просторі буде задавати факт 
того, що військовослужбовець (ПІП, його дані і 
т.п.) отримав в певній КЕЧ, в певному році 
квартиру з визначеною кількістю кімнат 
(площею і т.п.). 

 

 
Висновки.  
Принципи побудови OLAP систем 

забезпечують високий рівень оперативності й 
ефективності доступу до великих об’ємів 
інформації в режимі реального часу кількістю 
користувачів, що може вимірюватись десятками 
тисяч. Можливість організації і представлення 

даних в розрізі різних аналітичних напрямків 
перетворює дані в цінну інформацію, яка може 
бути використана для аналітичної обробки 
інформації і прийняття обґрунтованих рішень.  

Показано, що OLAP системи становлять 
великий інтерес не тільки з практичної, а й з 
теоретичної точки зору. Питання способів 

Роки 

Назва КЕЧ 

Типи 
квартир 

Білоцерківська 

1996 1997 

Харківська 

Київська 

2 кімн. 

1 кімн. 1995 

Рис. 3. Просторове представлення OLAP кубу 
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представлення OLAP кубів є невичерпним на 
сьогоднішній день і з цією метою, в тому числі, 
можуть бути використані кроки, запропоновані в 
даній статті.  

Викладений матеріал може бути 
корисним при застосуванні комплексних підходів 
аналізу OLAP систем як на етапі повного 
розуміння їх організації, так і на етапі пошуку 
шляхів оптимізації роботи, удосконалення 
способів аналізу та обробки великої кількості 
даних в OLAP системах.  

Подальші дослідження. Подальші 
дослідження за даною тематикою доцільно 
зосередити на розширенні означених в даній 
статті загальних підходів до опису етапів роботи 
та OLAP систем в цілому. Крім того, додаткової 
уваги потребують питання оптимізації роботи з 
розрідженими кубами даних, де поряд з 
теоретичними дослідженнями повинні бути 
висвітлені приклади їх реалізації.  
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Концептуальний підхід до побудови математичної моделі 
функціонування системи в умовах конфлікту за неповним 
інформаційним базисом 
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Conceptual approach to construct 
mathematical model of the system in 
conflict with incomplete information 
basis 
 

     
Резюме. Наведено 
концептуальний підхід до 
встановлення формальної 
моделі функціонування 
системи в умовах 
унікального поточного 
конфлікту у вигляді системи 
диференційних рівнянь для 
прогнозування розвитку 
конфлікту за даними 
поточного моніторингу з 
метою встановлення способу 
розподілу наявного у 
дослідника ресурсу. 
Розглянуто можливість 
побудови фізичних та 
нефізичних моделей. 
Встановлені залежності 
функціонування системи від 
способу розподілу ресурсів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме. Приведен 
концептуальный подход  
установления формальной 
модели функционирования 
системы в условиях 
уникального текущего 
конфликта в виде системы 
диференциальных уравнений 
для прогнозирования конфликта 
по даным текущего 
мониторинга с целью 
установления способа 
распределения ресурса 
наличного у исследователя. 
Рассмотрена возможность 
построения физических и 
нефизических моделей. 
Установлены зависимости 
функционирования системы от 
способа распределения 
ресурсов. 
 

 Resume. We consider the conceptual 
approach of establishing a formal 
model of the system. The system 
operates in a unique current conflict. 
Conflict exists in the form of a 
system of differential equations. This 
is done to predict the conflict danym 
ongoing monitoring to determine the 
method of distribution of the 
resource, which is the researcher. 
The possibility of constructing 
physical and non-physical models is 
considered. The dependencies of the 
system of how the allocation of 
resources is specified.  
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Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Однією з підсистем 
системи забезпечення національної безпеки є 
державна система урядового зв’язку, 
функціонування та розвиток якої тісно пов’язані 
з питаннями управління державою, насамперед, 
в умовах надзвичайного та воєнного стану, а 
також у разі виникнення надзвичайної ситуації. 
Очевидно, що умови надзвичайного та воєнного 

стану, як правило, характеризуються наявністю 
цілеспрямованої протидії функціонуванню 
системи урядового зв’язку – отже, процес 
функціонування системи урядового зв’язку в 
зазначених умовах належить до групи процесів, 
які поєднані визначенням "конфлікт".  

Конфлікт за участю людини не належить 
до тих явищ, якими можна керувати лише на 
засадах здорового глузду та життєвого досвіду. 
Щоб справити на нього який-небудь ефективний 
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вплив, необхідно розуміти істинні витоки та 
причини виникнення конфлікту, виявити 
закономірності його розвитку та можливі моделі 
закінчення. Сучасна конфліктологія в основному 
використовує емпіричні дані, концептуальні 
засади, теоретичні моделі, методи і засоби 
практично будь-яких наук. Але доводиться 
констатувати, що в сьогоднішній конфліктології 
використовуються методи, притаманні 
гуманітарним наукам. Застосування прикладної 
математики залишається значно обмеженим [1, 
2].  

З іншого боку, обмежене застосування 
прикладної математики зумовлене тим, що 
конфлікт не є "грою з природою", де природа не 
злонавмисна по відношенню до учасників 
процесу, – у конфлікті протидія протилежної 
сторони є злонавмисною від початку. У таких 
умовах розв’язання конфлікту не може 
безпосередньо співставлятися з рішенням 
математичної оптимізаційної задачі - при рівних 
ресурсах сторін “оптимальність” означає 
припинення конфлікту, а при нерівних – поразку 
більш слабкої сторони [3]. 

Це породжує проблему розробки 
математичної теорії конфлікту та розв’язання 
конфліктних задач, як на сьогодні в завершеному 
вигляді ще не існують. Проте вираз „наука 
породжується там, де починається розрахунок” 
виправданий і для конфліктології. Але 
розрахунки можливі тільки за наявності 
математичного (формального) опису ситуацій, 
дій, ходу розмірковування – надання змістовної 
сторони явища у вигляді формальної системи чи 
счислення. У зазначених умовах роль 
математичної теорії формального опису 
конфлікту може взяти на себе модель. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. Суб’єктивні методи 
моделювання мало кого переконують, адже для 
отримання апріорної інформації необхідно 
робити багато припущень, які авторам 
доводиться винаходити. Розробці об’єктивних 
методів моделювання на основі самоорганізації 
присвячені роботи [4, 5].  
 Реальні процеси не завжди можуть мати 
математичний опис у обраному для наближення 
класі (чи класах) опорних функцій. В багатьох 
випадках взагалі про існування такого опису 
нічого невідомо. Також невідомо, чи достатньо 
наявних змінних для опису за їх допомогою 
процесу в цілому. У поєднанні з тим, що змінні, 
як правило, відомі неточно, це призводить до 
того, що вирішення фізичних задач практики в 
значній мірі відрізняються від відповідних 
рішень суто математичних задач. В повній мірі 

це стосується рішень, які розраховуються для 
практичних задач за допомогою обчислювальної 
техніки.  

Відправною точкою для дослідження 
поведінки деякої систем и в умовах конфлікту 
як унікальної ситуації може бути спостереження 
за поведінкою системи на деякому 
попередньому інтервалі та досвід дослідника. Як 
правило, інтервал попереднього спостереження 
виявляється досить незначним у порівнянні з 
періодом, на якому повинно бути проведене 
дослідження конфлікту, а самі дані 
спостереження є слабкоструктурованими, 
слабкоузгодженими і далеко неповними. Досвід 
же дослідника в такому випадку виявляється 
консервативним і може відіграти негативну 
роль. Практично лише системний підхід (як 
методологія) та системотехніка (як прикладна 
дисципліна) дозволяють розв'язувати такі задачі. 
Концепція системотехніки полягає в 
представленні реальних або уявних складних 
систем за допомогою моделей та дослідженні 
таких моделей.  

Отримання аналітичного вигляду законів 
зміни вихідних характеристик складних систем 
від наборів вхідних аргументів називається 
ідентифікацією характеристик складних систем 
чи просто ідентифікацією. Процес ідентифікації 
часто називають прямим моделюванням (на 
відміну від імітаційного), а отримані функції – 
прямими моделями. 

Мета статті. Надати концептуальний 
підхід до встановлення формальної моделі 
функціонування системи в умовах унікального 
поточного конфлікту для прогнозування 
розвитку конфлікту за даними поточного 
моніторингу з метою встановлення такого 
способу розподілу наявного у дослідника 
ресурсу, який дозволяв би досліднику 
"найкращим" чином досягти своєї мети у ході 
розвитку конфлікту. Термін "найкращий" 
передбачає практичну реалізацію одного з 
принципів оптимальності. 

Виклад основного матеріалу. 
Формалізація поведінки систем, що включають 
різнорідні за природою компоненти (фізичні, 
технічні, біологічні, психічні, соціальні) 
натикається на концептуальну складність 
введення єдиної метрики. Введення часової 
шкали масштабів та урахування відхилень в часі 
для процесів, що відбуваються в системі, 
створює можливість встановлення єдності в 
оцінках впливів процесів різної природи на 
цільові функції та ефективність системної 
взаємодії. Такий підхід дозволяє визначити 
найбільш продуктивний математичний апарат 
для побудови моделей конфлікту. 



  № 1(47), 2013 

 70 

Для побудови системної модель 
конфлікту, необхідно послідовно вирішити ряд 
задач. 
 По-перше, необхідно ввести множину 
показників якості (характеристик) у вигляді 
фізично вимірюваних величин. Лише з таких 
величин можна скласти рівняння системи в 
умовах відсутності наперед чітко визначених 
характеристик та залежностей. 
 По-друге, сформувати функціональний 
простір системи, для чого обгрунтувати єдиний 

ортонормований базис або ж обгрунтувати 
декілька ортонормованих базисів та формули 
перерахунку. Визначити метрику. 
 По-третє, визначити залежності між 
показниками якості (основними 
характеристиками системи) в функціональному 
просторі системи. 
 Скласти системну модель можна за 
наступною схемою (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 
а) б) в) г) 

Рис. 1. Схема складання системної моделі конфлікту 

 Початковим етапом складання системної 
моделі є визначення на основі морфологічного 
(вербального) змалювання системи її основних 
характеристик iQ (показників якості, рис. 1а). 
Взагалі ж у складній системі, як правило, 
протікає набагато більше процесів, ніж ті, що 
доступні прямому спостереженню та очевидно 
характеризують якість системи. Тому виходячи 
з показників якості визначаються фазові змінні, 
на базі яких і буде сформовано функціональний 
простір. Їх кількість повинна бути не дуже 
великою, щоб мати можливість 
експериментально оцінити поведінку 
параметрів, але й водночас досить 
представницькою, щоб забезпечити прийнятну 
точність моделі. 

Фазові змінні ix , які є у розпорядженні 
дослідника, можуть формувати функціональний 
простір системи, в якому протікають певні 
процеси. Обмеженість функціонального 
простору, доступного для спостереження, не дає 
підстав сподіватися на відтворення механізму 
дії системи-оригіналу, тому відразу спрямовує 
на пошук нефізичної моделі  з доступним 
інформаційним базисом.  

Другим етапом є встановлення 
відношень між показниками якості та 
процесами, що протікають в системі, а також 
побудова критерію (критеріїв) ефективності E  
(рис. 1б).  

На третьому етапі встановлюються 
співвідношення між значеннями процесів у певні 
моменти часу та швидкостями зміни останніх ix  
(рис. 1в).  

Закінчується створення системної моделі 
визначенням управлінь v  (з боку сторони, що 
протидіє) та самоуправлінь u  (управлінь власної 
сторони) в системі та вплив їх на швидкість 
зміни процесів (рис. 1г). 
 Формалізація явища досягається шляхом 
побудови математичної моделі – основи всього 
системного аналізу. Встановлено [наприклад, 6, 
7], що моделі, які можуть бути використані для 
аналізу конфліктних ситуацій, належать до класу 
кібернетичних систем і можуть бути описані 
системами диференційних рівнянь.  

Як відомо [3], диференційне рівняння 
стану багатозв’язної системи, що досліджується, 
має вигляд 

    ttt X,FX  ,                   (1) 

де  tX  - вектор станів входів системи; 
 tX  - вектор зміни станів системи за часом; 

  F  - деяка вектор-функція. 
Якщо розділити аргументи моделі x  на 

дві упорядковані неперетинні множини 
  mixi ,1,   - аргументи "своєї" підсистеми та 

  nmjx j ,1,   - аргументи підсистеми 
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"противника", а також вважати, що в єдиній 
моделі системи, що описує конфлікт, 
примусовому впливу для кожної сторони 
доступні лише аргументи відповідної 
підсистеми, та у разі обмеження лінійними 
членами (1) можна подати у вигляді 
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 , (2) 

де  tU ,  tV  - вектор-функції управлінь з боку 
"своєї" та "ворожої" підсистем відповідно. 

У цьому випадку "своя" та "ворожа" 
підсистеми в загальній системі конфлікту 

розділяються і характеризуються вектор-
функціями  i1F  та  j2F  відповідно.  i2F  та 

 j1F  змальовують зв’язки конфлікту: у 
випадку, коли вони одночасно є нульовими, 
конфлікту не існує і дві окремі підсистеми 
розвиваються незалежно; коли лише одна вектор-
функція є нульовою, це означає односторонню 
відсутність впливу на противника. Така модель є 
найпридатнішою для декомпозиції системи і при 
достатній деталізації може перерости в фізичну. 

Однак лінійного опису не завжди буває 
достатньо. Тоді формально система (2) 
доповнюється наступним чином 

 

              
              








nmjmittttttttt
nmjmittttttttt

jjijjijj

ijiiiii

,1,1,,,,,
,1,,1,,,,,

321

321

VXXFXFXFX
UXXFXFXFX




,…. (3) 

де  i3F ,  j3F  - вектор-функції, що містять 

члени вищих порядків. Якщо  i2F  та  j1F  
змальовують зв’язки конфлікту адитивного 
характеру, то  i3F ,  j3F  - комунікативного 
характеру. Оскільки комунікативні зв’язки не 
завжди наповнені фізичним змістом, то при їх 
наявності в моделі остання рідко може бути 
доведена до фізичної. Тобто декомпозиція (3) на 
дві окремі підсистеми рідко можлива. 
 Нарешті, не завжди аргументи моделі 
можна поділити на дві неперетинні множини – 
аргументи моделі "своєї" підсистеми та 
аргументи моделі підсистеми "ворожої". Можуть 
виявитися аргументи, що одночасно входять до 
обох підсистем і підлягають примусовому 
впливу одночасно з обох сторін. В такому разі 
модель (3) доповниться кількома рівняннями 
вигляду 

        tttXtt VUFX  ,            .(4) 

 Якщо ж для аргументів моделі 
  mixi ,1,   покласти   0tiV , а для 

аргументів   nmjx j ,1,   -   0tjU , то 
системи рівнянь (3) та (4) в загальному вигляді 
разом повторять систему рівнянь (2) і в 
загальному випадку будуть нефізичною моделлю 
конфлікту (з урахуванням примусових управлінь 
обох сторін). 
 Основним важелем при розв’язанні 
конфліктної задачі є розподіл ресурсів власної 
системи для досягнення власної мети в процесі 
розвитку конфлікту. Тому суттєвим 
доповненням до рівнянь станів змінних системи 
є рівняння витрат ресурсів. Передбачається, що 
ресурси впливів управління, якими володіють 

сторони, обмежені. У більшості випадків ці 
обмеження носять інтегральний характер: 

    





 dttutu , ,                (5) 

    





 dttvtv , ,                (6) 

де  tu ,  tv  - функції управлінь своєї сторони і 
сторони противника відповідно (функції 
витрати загального ресурсу); 

u , v  - функціональні перетворення 
загального ресурсу в значення аргументів 
моделі; 
  ,    - запас загального ресурсу на 

час  . 
чи задаються у вигляді нерівностей: 

  constu   ,   constv  .   (7) 

 У випадку інтегральних обмежень (5),(6) 
величини   ,    задаються тільки в 
початковий момент 0t . В подальшому 
значення цих величин визначаються ресурсами 
управління, що залишаються в процесі реалізації 
обраних законів управління. Якщо, наприклад, 
при  tt0  реалізовувалися управління 

 tu  та  tv , то 
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Диференціюючи співвідношення (8), отримаємо 
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за умов   00  t ,   00  t ,   0t , 
  0t . 

 Вибір тих чи інших обмежень диктується 
особливостями органів управління та видами 
управлінь. Умови виду (8) звуться обмеженнями 
на миттєві значення управляючих впливів.  
 У загальному випадку, поєднання 
рівнянь (2), (3), (4) та (9) чи лише деяких з них в 
одну систему рівнянь дає математичну модель 
функціонування системи в умовах конфлікту з 
урахуванням управлінь сторін-учасниць 
конфлікту. Спосіб розподілу наявного ресурсу, 
обраний для формування зазначених управлінь, 
визначає обраний спосіб розв’язання конфлікту 
та досяжність поставленої мети (окремо кожним 
учасником конфлікту). 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. За умови відсутності закінченої 
математичної теорії формалізації явища, що 
розглядається, немає підстав вважати 
інформаційний базис дослідження повним. 
Також не можна вважати відомими механізми дії 
системних зв’язків для імітаційного 
моделювання. У таких умовах дієвим 
виявляється саме спосіб нефізичного 
моделювання явища, яке являє собою конкретну 
реалізацію поточного конфлікту. Нефізична 
модель може виявитися і остаточно досяжною, 
та в загальному випадку зберігається можливість 
переходу від нефізичної моделі до остаточної 
фізичної моделі конфлікту за умови успішної 
дефініції наперед невизначених ознак. Основним 
питанням при розв’язанні конфліктних задач 
виникає проблема вибору способу використання 
ресурсу, яким володіє сторона, що співставлена з 
дослідником. Обраний спосіб повинен 

забезпечити досліднику досягнення своєї мети у 
процесі розвитку конфлікту "найкращим 
способом". Цей спосіб не обов’язково є 
рішенням оптимізаційної задачі і зазвичай є 
перестраховочним. За умови відсутності 
способу розподілу ресурсу, який би гарантував 
досягнення результату, залишається доступним 
досягнення мети за допомогою ризикових 
стратегій, що потребує додаткового дослідження 
поточного процесу. 

Перспективи подальших досліджень 
вбачаються в обґрунтуванні способів 
формалізації подачі нефізичного моделювання 
функціонування складних систем в умовах 
конфлікту, зокрема, в розробці об’єктивних 
методів структурно-параметричної ідентифікації 
математичних моделей процесів. Окрему увагу 
доцільно приділити вибору опорних функцій 
структурно-параметричної ідентифікації та 
попередньої обробки даних моніторингу для 
подальшого застосування у математичних 
процедурах рішення задач ідентифікації.  
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Постановка проблеми 

Одним з головних завдань сучасних систем 
організаційного управління є забезпечення 
можливості прийняття обґрунтованих рішень 
посадовими особами органів військового 
управління, особливо  в умовах виникнення 
кризових ситуацій. При цьому, вирішальну роль 
у процесі формування, обробки та передачі 
актуальної, достовірної та оперативної 
інформації відіграють автоматизовані системи [1, 
2]. 

Вочевидь, що необхідною умовою 
забезпечення достовірності інформації є 
безумовне дотримання принципу одноразового 
вводу та багаторазового використання 
інформації.  

Із введенням у Збройних Силах України 
обов'язкового бухгалтерського обліку основна 
робота з організації первинного обліку 
оборонних ресурсів всіх видів (майна, озброєння, 
боєприпасів, техніки, фінансів та частково, 
особового складу) практично сконцентрувалася у 
фінансових службах військових частин. 

Оскільки основою первинного обліку 
практично будь-якої організації є 
бухгалтерський облік, дослідження питань, 
пов’язаних з порядком формування 
інформаційних масивів та оцінкою достатності 
їх наповнення для подальшого ефективного 
використання в межах сучасної автоматизованої 
системи організаційного управління є 
актуальним завданням. 

Метою статті є проведення аналізу 
особливостей автоматизації процесів 
первинного обліку наявних ресурсів у 
військових частинах Збройних Сил України. 

Ступінь розробленості проблеми 
Аналіз публікацій [3-5] за зазначеною 

тематикою показав, що публікації, зазвичай, 
присвячені питанням фінансових аспектів 
забезпечення воєнно-економічної безпеки. 
Тому, можна зробити висновок, що питання 
автоматизації процесів формування 
інформаційних масивів щодо фінансових, 
матеріальних та інших ресурсів недостатньо 
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розроблені як в теоретичному, так і в 
практичному сенсі. 

Виклад основного матеріалу. 
У сучасних умовах ефективне витрачання 

фінансових ресурсів стає необхідною умовою 
діяльності як кожної військової частини так і ЗС 
України загалом [3]. Загострення цієї проблеми 
призводить до необхідності пошуку нових 
шляхів ефективного витрачання, обліку 
фінансових, матеріальних, інших ресурсів та 
здійснення звітності для забезпечення 
обґрунтованого оборонного планування. 
Розглянемо базові аспекти формування 
інформаційних масивів стосовно фінансових 
ресурсів на прикладі програмної системи «Русло-
1». 

Програмна система «Русло-1С» 
реалізована на базі платформи «1С: 
Підприємство 7.7», повністю успадковує 
високоефективні сучасні технологічні стандарти 
по організації роботи користувачів з 
різнорідними даними та інформаційними 
масивами. ПС «Русло-1С» належить до класу 
складних автоматизованих систем 
організаційного управління. У її складі 
розроблено більше 350 видів конструктивних 
елементів (журналів - 33, документів - 105, 
довідників - 69, звітів - 106, обробок - 57) і 
більше 500 програмних модулів, що 
забезпечують високий рівень автоматизації 
обробки даних. 

Первинні документи і довідники 
утворюють базу даних системи. Ручна робота 
користувачів обмежується тільки інтерактивним 
уведенням первинних документів про рух 
об'єктів обліку й заповненням відповідних 
довідників. Вся інша обробка даних повністю 
автоматизована. 

Фінансовий облік ведеться в розрізі: 
контрагентів і підзвітних осіб,  
програм фінансування,  
кодів економічної класифікації витрат, 
статей кошторису витрат і доходів МОУ.  
Для ведення фінансового обліку 

користувачі в інтерактивному режимі формують 
первинні фінансові документи: кошторис, 
платіжні банківські документи, касові ордери, 
акти надання й одержання послуг, авансові звіти і 
т.ін. Результати фінансового обліку автоматично 
відображаються в реєстрах юридичних і 
фінансових зобов'язань, касових книгах, книгах 
аналітичного обліку, меморіальних ордерах, 
балансі, у файлах обміну даними з 
казначейською системою «Мережа» і т.ін. 

Матеріальний облік ведеться в розрізі: 
видів і номенклатури майна; 
служб забезпечення; 

технічного стану й категорій майна; 
місць зберігання та матеріально 

відповідальних осіб; 
партій надходження майна (прибуткових 

документів). 
Для ведення матеріального обліку 

користувачі в інтерактивному режимі 
формують первинні документи, що 
документують (в електронній та паперовій 
формах) рух майна (надходження, переміщення, 
вибуття, зміна вартості, зміна складу 
комплектуючих елементів і т.ін.). Результати 
матеріального обліку автоматично 
відображаються у відповідних звітах 
(матеріальних звітах, меморіальних ордерах, 
книгах кількісного - сумового обліку, 
інвентарних картках, відомостях нарахування 
зношування необоротних активів, оборотно - 
сальдових відомостях, відомостях 
інвентаризації, балансі і т.ін.). 

Нарахування й виплата грошового 
забезпечення військовослужбовцям і 
заробітної плати працівникам (ГЗ і ЗП) 
ведеться в розрізі: 

особового складу; 
періодів нарахування; 
джерел фінансування; 
кодів економічної класифікації витрат; 
статей витрат кошторису МОУ; 
Розрахунок ГЗ і ЗП повністю 

автоматизований. У якості вихідних даних для 
розрахунку використовуються дані з наказів 
командирів військових частин про: прийом на 
службу, кадрові зміни, одноразові нарахування, 
додаткові утримання (аліментів, відшкодування 
матеріального збитку і т.ін.). Для розрахунку 
ЗП, крім того, використовуються: табель обліку 
робочого часу, лікарняні листи, накази на 
відпустку. Проводиться автоматизований 
розрахунок індексації доходів фізичних осіб на 
основі щомісячних коефіцієнтів індексації, 
імпортованих із системи «Ліга». Виплата ГЗ і 
ЗП може здійснюватися, як через касу, а також 
через особисті рахунки (картки) у банках. 
Результати нарахування й виплат ГЗ і ЗП 
виводяться у вигляді різних звітів: 
роздавальних відомостей, розрахункових 
листків, особових рахунків, меморіальних 
ордерів, оборотно - сальдових відомостей і т.ін.  

Особливістю реалізації програм 
розрахунку ГЗ і ЗП є висока адаптивність схем 
нарахувань і втримань до змін у законодавстві 
України. У складі системи є спеціальні 
довідники, за допомогою яких користувачі 
можуть добудовувати схеми нарахування ГЗ і 
ЗП без участі програмістів. 
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Аналіз результатів і формування 
звітності. При записі первинних документів у 
базу даних автоматично формуються 
бухгалтерські проводки по синтетичних рахунках 
і аналітичних регістрах обліку (субконто). На 
основі  цих проводок автоматично оновлюється 
база бухгалтерських підсумків. Таким чином, у 
будь-який момент часу в системі підтримуються 
актуальні бухгалтерські підсумки.  

За допомогою загальних і спеціальних 
звітів можна автоматично одержати результати 
обліку будь-яких об'єктів за будь-який інтервал 
часу. Крім того, у багатьох звітах є можливість 
одержання розшифровки результуючих 
показників, що дозволяє оперативно одержати 
більш детальну інформацію про джерела 
отриманих результатів. Це робить систему 
«прозорою» для: аналізу й контролю. 

Ступінь деталізації даних в аналітичних 
звітах системи дозволяє користувачеві заповнити 
найрізноманітніші форми додаткових звітів, не 
передбачених у системі. Крім того, користувач 
може трансформувати будь-який звіт системи у 
формат Excel-таблиці й виконати необхідну 
модифікацію форми подання даних. 

Для формування регламентованої звітності 
перед органами державного контролю і 
управління в системі передбачений відповідний 
пакет звітів, програмне забезпечення яких варто 
підтримувати в актуальному стані у відповідність 
із поточними змінами в законодавстві. 

Формування даних для завантаження 
бази даних ПК «Формуляр в/ч» забезпечується 
за допомогою спеціальних програм імпорту та 
експорту даних. Для забезпечення інформаційної 
сумісності в ПС «Русло-1С» із ПК «Формуляр 
в/ч» імпортуються відповідні класифікатори 
(ОВТ, служб забезпечення, категорій 
військовослужбовців і т.ін.). Основні облікові 
дані для ПК «Формуляр в/ч» формуються 
автоматично в процесі виконання операцій по 
веденню бухгалтерського обліку.  

Введення додаткових даних, необхідних 
для забезпечення експорту в ПК «Формуляр в/ч» 
зводиться до редагування трьох довідників 
«Необоротні активи», «Запаси» і «Спеціальне 
майно». Для цієї мети розроблений спеціальний 
незалежний інтерфейс, що забезпечує безпеку 
бухгалтерських даних від зовнішнього впливу з 
боку користувачів служб забезпечення та групи 
оборонного планування. У процесі редагування 
цих довідників виконується «прив'язка» нових 
елементів довідників до Класифікатора ОВТ і 
фіксуються зміни в технічному стані об'єктів 
обліку. Таким чином, загальний обсяг ручної 
роботи зводиться до мінімуму. Після актуалізації 
специфічних характеристик майна в зазначених 

довідниках виконується автоматичне 
вивантаження даних у файли обміну даними 
для завантаження в ПК «Формуляр в/ч». 

Мінімальні вимоги до параметрів 
персональних комп'ютерів:  

для центрального комп'ютера - ЦП 
Celeron 1000 / ОЗУ 128Mb / НЖД 10G 

для периферійних комп'ютерів - ЦП 
Pentium 200 / ОЗУ 32Mb / НЖД 1Gb  

Мінімальні вимоги до складу 
ліцензійного програмного забезпечення: 

Операційна система: Windows-XP або 
Windows-2000 на кожному комп'ютері. 

Програмна платформа: «Система 1С: 
Підприємство. 1С: Бухгалтерія 7.7 мережна» на 
центральному комп'ютері. 

Програмна система (ПС) «Русло-1С» - це 
комплексне рішення для автоматизації процесів 
бухгалтерського обліку у військових частинах 
ЗСУ, а також формування бази облікових даних 
інформаційно - аналітичної системи (ІАС) 
оборонного планування «Ресурс». 

Головними особливостями ПС «Русло-
1С» у порівнянні зі звичайними 
бухгалтерськими програмами є: 

задоволення специфічних вимог по 
веденню бухгалтерського обліку у військових 
частинах ЗСУ (облік спеціального майна, 
нарахування грошового забезпечення 
військовослужбовцям, облік витрат по статтях 
кошторису МОУ і т.ін.) 

формування додаткових розділів обліку 
оборонних ресурсів (кадрових, фінансових та 
матеріальних), що забезпечують 
автоматизоване завантаження бази даних 
програмного комплексу (ПК) «Формуляр в/ч» 
ІАС «Ресурс». 

Користувачами ПК «Русло-1С» є 
особовий состав: 

фінансових служб в/ч,  
служб матеріально-технічного 

забезпечення в/ч, 
інформаційно-аналітичної групи 

оборонного планування в/ч.  
У складі ПС «Русло-1» реалізовано шість 

функціональних підсистем: 
Фінансовий облік; 
Матеріальний облік; 
Нарахування й виплата грошового 

забезпечення військовослужбовцям; 
Нарахування і виплата заробітної плати 

працівникам; 
Аналіз результатів  формування звітності; 
Формування даних для завантаження 

бази даних ПК  
«Формуляр в/ч». 
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Для застосування ПС «Русло-1С» 
необхідно створити автоматизовані робочі місця 
користувачів, об'єднаних у локальну 
обчислювальну мережу, що складається із 
центрального комп'ютера (сервера) для 
розміщення загальної інформаційної бази й 
периферійних комп'ютерів для забезпечення 
можливості одночасної роботи декількох 
користувачів. 

Доступ користувачів до комп'ютерних 
даних та інформаційної бази (масивів) 
регламентується адміністратором системи за 
допомогою налаштування інтерфейсів і прав 
користувачів. Для більшості військових частин 
може бути рекомендований наступний варіант 
організації мережі автоматизованих робочих 
місць користувачів: 

АРМ начальника фінансової служби на 
центральному комп'ютері із загальною 
інформаційною базою даних системи. 

АРМ бухгалтерів у відповідності з їх 
спеціалізацією по веденню окремих розділів 
бухгалтерського обліку на периферійних 
комп'ютерах. 

АРМ формування файлів завантаження ПК 
«Формуляр в/ч» для забезпечення роботи 
начальника інформаційно-аналітичної групи 
оборонного планування й начальників служб 
забезпечення в/ч. 

При необхідності можуть створюватися 
окремі периферійні АРМ начальників служб 
забезпечення, а також периферійні АРМ 
матеріального обліку на складах в/ч. 

Висновки 
Формування первинних фінансових 

документів військових частин з використанням 
програмної системи «Русло-1С» забезпечує 
первинний облік наявних фінансових, 
матеріальних та інших ресурсів. 

В аналітичних звітах системи передбачена 
різна ступінь деталізації даних та реалізовані 
прості механізми адаптації під потреби 
користувачів, що не потребує від них 
спеціальних знань в галузі налаштування 
програмних засобів. Цей фактор значно спрощує 
процедуру експлуатації ПС.  

Між ПС «Русло-1С» та ІАС «Ресурс» 
забезпечується інформаційна сумісність шляхом 
експорту даних стосовно кадрових, фінансових 
та матеріальних ресурсів, що дозволяє 
актуалізувати інформаційні масиви та 
забезпечувати достовірність інформації, 
необхідної для оборонного планування. 

Подальші дослідження 

Таким чином, база даних ПС «Русло 1С» 
містить широкий спектр достовірних даних 
щодо обліку матеріальних, фінансових і 
кадрових ресурсів, які можуть та повинні бути 
інтегровані у єдиний інтегрований банк даних. 
ПС «Русло 1С» в сукупності з системою 
електронного документообігу «СЕДО-М» 
повинна скласти автоматизовану систему 
організаційного управління Збройних Сил 
України. Тому подальші дослідження необхідно 
провести з точки зору оцінки можливості 
інтеграції зазначених систем в межах 
формування єдиного інформаційного 
середовища з використанням як 
формалізованих так і неформалізованих 
документів. Без автоматизації процесів 
первинного обліку оборонних ресурсів 
створення такої системи практично неможливе. 
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 
1. Сініцин І.П., Суслов В.Ю., Яблокова Т.Л. 

Рішення для автоматизації оборонних відомств. 
Інформаційні технології в економіці, 
менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, 
практики і освіти. Тези доповідей XV 
міжнародної науково-практичної конференції 
25-26.02.2010 р. С. 311-312 

2. Сініцин І.П., Суслов В.Ю., Сироватський Л.А., 
Яблокова Т.Л. Забезпечення достовірності 
інформації в автоматизованих системах 
Збройних Сил. В кн. Збірник матеріалів 
науково-практичного семінару Центру воєнно-
стратегічних досліджень Національного 
університету оборони України, 26.10.2011р. К. 
С.12 

3. Чімишенко С.М., Чистик О.М. Оптимізація 
моделі забезпечення збройних сил україни 
фінансовими ресурсами. Електронний ресурс 
http://www.confcontact.com/2012_10_04/ek1_chi
mishenko.htm 

4. Шевчук В. А. , Сутність процесу фінансового 
забезпечення Збройних Сил України. 
Електронний ресурс 
http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/314
0/%D8 

5. Андрій Буряченко Перспективи фінансового 
забезпечення розвитку Збройних Сил України 
Електронний ресурс 
http://securities.org.ua/securities_journal/review.p
hp?num=50&pub=477 

 
Рецензент: Шевченко В.Л.., д.т.н., с.н.с.,   
ЦВСД НУО України 
Поступила в редакцію 29.04.13 
 

 



Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України 
 

 77 

УДК 423.437.4 
Гребеник О.М. 
 
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України. 
 
Щодо питання підвищення захищеності військової 
автомобільної техніки 
 
 
 

 
 
 

О вопросе повышения 
защищенности военной 
автомобильной техники 
 

 
 
 

On the issue of increasing the 
protection of military vehicles 
 

     
Резюме. У статті визначено 
множину варіантів технічних 
рішень щодо підвищення 
рівня балістичної 
захищеності автомобілів 
багатоцільового призначення 
за групами декомпозиції їх 
конструкції. Застосування 
визначених рішень надає 
можливість підвищувати 
балістичну захищеність 
автомобілів багатоцільового 
призначення без підвищення 
спорядженої маси або з 
незначним її збільшенням 
без зниження 
експлуатаційних 
властивостей цих 
автомобілів та досягати 
різний рівень балістичної 
захищеності зразків 
відповідно до їх 
використання за 
призначенням. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Резюме. В статье определено 
множество вариантов 
технических решений, которые 
дают возможность повышать 
баллистическую защищенность 
автомобилей многоцелевого 
назначения без повышения 
снаряженной массы или с 
незначительным ее 
увеличением без снижения 
эксплуатационных свойств этих 
автомобилей и достигать 
разный уровень баллистической 
защищенности образцов в 
соответствии с их 
использованием по назначению. 
 
 

 Resume. The article identified a 
number of variants of technical 
solutions, which allow to increase the 
ballistic protection of multi-purpose 
vehicles of without increasing the 
mass and without reducing the 
performance properties of these 
vehicles and reach different levels of 
ballistic protection in accordance 
with their use for the intended 
purpose. 
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Постановка проблеми. 
Військова автомобільна техніка (ВАТ) є 

основним засобом забезпечення тактичної та 
оперативної рухомості військ і мобільних 
наземних об'єктів [1, 2]. Основною найбільшою 
групою ВАТ є автомобілі багатоцільового 
призначення (АБП). На базі шасі АБП 
монтується різноманітне озброєння та спеціальне 
обладнання, що використовується у бойовому, 
технічному та тиловому забезпеченні [1, 2]. 

Зміни в тактиці ведення сучасних бойових 
дій, широке використання автомобілів 
багатоцільового призначення (АБП) в елементах 
бойових порядків військ, необхідність у 
виконанні ними нових спеціальних завдань, 

досвід використання АБП у сучасних 
міжнародних миротворчих операціях і збройних 
конфліктах вказують на необхідність 
підвищення балістичної захищеності АБП від 
впливу уражаючих факторів, основним з яких є 
стрілецька зброя [3-8]. Застосування захисних 
елементів призводить до підвищення 
спорядженої маси АБП і навантаження на осі. 
Це, в свою чергу, суттєво знижує 
експлуатаційні властивості АБП, а саме: 
динамічні та конструктивні показники, 
вантажопідйомність, прохідність, 
економічність, стійкість, керованість та інші, 
що унеможливлює виконання АБП покладених 
на них завдань за призначенням. 
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Аналіз останніх досягнень та публікацій. 
Існуючі методи підвищення балістичної 

захищеності [9-13] ґрунтуються на 
раціональному встановленні (використанні) 
захисних елементів з різноманітних матеріалів, 
стійкості захисту броньових конструкцій, не 
враховують збереження рухомості та виконання 
зразками завдань за призначенням у сучасних 
воєнних конфліктах і не дозволяють підвищення 
балістичної захищеності за рахунок 
використання технічних рішень та захищених 
конструкцій компонентів АБП без підвищення 
спорядженої маси або з незначним її 
збільшенням без зниження експлуатаційних 
властивостей. 

Мета статті. 
Метою статті є розроблення множини 

варіантів технічних рішень щодо підвищення 
рівня балістичної захищеності АБП без 
підвищення спорядженої маси або з незначним її 
збільшенням без зниження експлуатаційних 
властивостей. 

Основна частина 
Проведений компонентний аналіз 

конструкції АБП виявив найбільш важливі 
компоненти, ураження яких стрілецькою зброєю 
призводить до втрати рухомості, а саме: двигун; 
обслуговуючі системи двигуна: змащення, 
охолодження, живлення, передпускового 
підігріву; гальмівні системи; система 
електрообладнання; система регулювання тиску 
повітря в шинах; рульове керування; трансмісія; 
ходова частина [14]. За результатами 
проведеного структурно-функціонального 
аналізу конструкції АБП виявлено взаємодії 
елементів, проведено згортання та отримано 
декомпозицію конструкції АБП за компонентами, 
складовими компонентів та елементами по 
чотирьох групах [14]. 

З метою підвищення рівня балістичної 
захищеності АБП по кожній з визначених груп 
визначимо множину варіантів технічних рішень 
по елементах, складових компонентів та 
компонентах. 

По 1-шій групі елементів і компонентів, які 
можливо виключити з конструкції із 
застосуванням інших технічних рішень щодо 
компонування АБП (конструктивного складу): 

- в обслуговуючих системах двигуна - 
елементи рідинної системи охолодження за 
рахунок застосування двигунів з повітряним 
охолодженням, які розповсюджені на деяких 
закордонних АБП, наприклад, Tatra (Чехія), MAN 
(Німеччина). Це дозволить знизити площу 
елементів зазначеної системи виключенням 
радіатора та патрубків рідинної системи 
охолодження; 

- у гальмівних системах - елементи 
пневматичних стоянкової та запасної 
гальмівних систем за рахунок застосування 
зазначених систем з механічним приводом на 
гальмівний механізм роздавальної коробки або 
гальмівні механізми задніх коліс (заднього 
візка). Це дозволить знизити площу елементів, 
ураження яких приводить до втрати рухомості, 
завдяки виключенню всієї компоненти - 
гальмівної системи та її елементів зі значними 
площами ураження (пружинних 
енергоакумуляторів, ресиверів контуру, крана 
стоянкового та запасної гальмівних систем, 
двомагістального клапана, датчика падіння 
тиску, прискорювального клапана, одинарного 
захисного клапана, повітряних трубопроводів; 

- у системі електропостачання - всі 
елементи шляхом застосування двигунів з 
механічною системою подачі та впорскування 
палива, паливного насосу та насосу високого 
тиску з механічним приводом, 
електронезалежних форсунок. Це дозволить 
виключити площу всього компонента - системи 
електропостачання; 

- у ходовій частині складові компонента: 
підвіску, а саме такі її елементи: пружні 

елементи з приводами пневматичних, 
гідропневматичних і комбінованих підвісок 
шляхом застосування підвісок лише з 
металевим типом пружного елемента 
(пружинних, ресорних, торсіонних, 
комбінованих); 

колісний рушій, а саме його елементи: 
автошини, які мають значні площі в усіх 
проекціях з використанням: 

спеціальних пневматичних шин, які мають 
підсилені борти, що при спущеному стані 
дозволяють продовжувати тривалий рух на 
відстань до 150 км у залежності від моделі та 
виробника. Наприклад, автошини, виготовлені 
за технологією RunOnFlat ("безпрокольна 
технологія") Англійської компанії Goodyear та 
автошини серії Zero Pressure ("нульовий тиск") 
Французької компанії Michelin при ураженні та 
повній втраті тиску дозволяють рухатися зі 
швидкістю не більше 80 км/год. на відстань до 
80 км [15, 16]. Аналог зазначених шин 
розроблено та виробляється українським 
виробником автошин ЗАТ "Росава". Це 
спеціальні безкамерні шини 12,00R20 моделі 
КИ-113 НС 10 з розпірним кільцем і 
регульованим тиском "Опора-2" для 
використання на бронетранспортерах БТР-60, 
БТР-70, БТР-80, бойовій розвідувально-
дозорній машині БРДМ-2 та їх модифікаціях, а 
також автомобілях високої прохідності, які 
прийнято на постачання ЗС України [17]. При 
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ураженні ці шини дозволяють рухатися зі 
швидкістю не більше 40 км/год на відстань до 
50 км; 

- спеціальних коліс для транспортних засобів 
з безпневматичною шиною [18]. В якості 
демпфуючого елемента використовують колісні 
диски з металевими пружними елементами. Ці 
колеса доцільно використовувати переважно на 
легких АБП, які не мають системи регулювання 
тиску повітря в шинах (СРТПШ). При 
використанні зазначених безпневматичних коліс 
на інших АБП знизиться їх прохідність через 
неможливість зниження тиску повітря у шинах за 
допомогою СРТПШ. 

По 2-ій групі елементів, по яким можливо 
надати конструктивні та технічні рішення щодо 
їх розміщення, дообладнання та змін конструкції: 

- обслуговуючі системи: 
у системі живлення паливом паливні баки 

оснастити спеціальною полімерною вставкою, 
яка при пробитті має функцію самозатягування 
пробоїн, що припинить втрату (витікання) 
пального, а такі елементи як: паливний насос, 
паливний насос високого тиску, трубопроводи 
високого та низького тиску, паливний кран 
розмістити у захищених місцях (місцях які 
перекриваються проекціями інших міцних 
елементів), наприклад на внутрішній стороні 
рами та за поперечинами рами АБП, що значно 
підвищить ймовірність їхнього неураження; 

у системі передпускового підігріву 
встановити рідинні крани на ввідному та 
вивідному патрубках системи охолодження з 
блоку циліндрів, які необхідно перекривати після 
підігріву та запуску двигуна. Це дасть 
можливість уникнути втрати охолоджуючої 
рідини системи охолодження двигуна у разі 
ураження котла передпускового підігрівача, 
насосного агрегата та трубопроводів 
охолоджуючої рідини і дозволить виключити 
площі зазначених елементів з загальної площі 
елементів, ураження яких призводить до втрати 
рухомості; 

- у системі регулювання тиску повітря в 
шинах встановити додаткові повітряні клапани-
відсікачі двосторонньої дії кожної автошини на 
внутрішній стороні рами АБП, які 
відключатимуть пробиту автошину від магістралі 
СРТПШ у разі її такого пробиття, якщо 
потужність системи (компресору) не забезпечує 
підкачки автошини або при ураженні елементів 
СРТПШ (різкого падіння тиску в системі). Це 
дозволить за умови значного ураження однієї з 
автошин зберегти тиск в інших, зберегти тиск у 
всіх автошинах при ураженні елементів СРТПШ і 
знизити площу елементів АБП, ураження яких 
призводить до втрати рухомості. Також доцільно 

розмістити елементи СРТПШ за проекціями 
міцних елементів, наприклад, на внутрішній 
стороні рами, що знизить ймовірність їх 
ураження; 

- у складову компонента - колісний рушій, 
а саме його елементи: штатні автошини, які 
мають значні площі з усіх проекцій, - 
встановити спеціальні вставки типу РАХ Run 
Flat Tire (система для пересування на пробитих 
шинах), які закріплюються на колісний диск 
[19, 20], або металеві кільця з гнучкою опорою 
типу Jose S. Rolla [21]. Вони дозволяють 
продовжувати рух тривалий час на ураженій 
автошині, запобігають зминанню її бортів та 
виходу з ладу автошини (перегріву, "жуванню", 
розшаруванню та розриву). Їх необхідно 
встановлювати у штатні автошини на колісні 
диски перед початком участі АБП у бойових 
діях. Зазначені спеціальні вставки та кільця 
повинні дозволяти автошині у спущеному стані 
мати прогин, що відповідає прогину 
непошкодженої автошини з мінімально 
допустимим тиском, наприклад, для КамАЗ-
4310 - 0,8 кгс/см2 [22, 23], що дозволить 
використовувати СРТПШ за необхідності 
підвищення прохідності АБП при подоланні 
важкопрохідних ділянок маршруту руху. 
Вставки особливо актуальні для встановлення 
на АБП великої вантажопідйомності. 

По 3-ій групі елементів, по яких можлива 
зміна конструкції шляхом застосування 
підсилених або захисних матеріалів: 

- систему живлення паливом оснастити 
додатковим броньованим паливним баком 
ємністю приблизно 5 л, який 
розташовуватиметься в розрізі паливної 
магістралі низького тиску перед паливним 
насосом високого тиску. Зазначене технічне 
рішення забезпечує вихід з-під обстрілу та 
дозволяє рухатися не менше 10 км у залежності 
від витрати палива конкретного зразка АБП на 
паливі з додаткового паливного бака при 
ураженні паливних баків, трубопроводів 
низького тиску, паливного крану, паливного 
насосу та паливних фільтрів; 

- у рульовому керуванні легких АБП 
потребує використання технічного рішення 
складова компонента - рульовий привід, а саме 
посилення його елементів - кінцевиків рульових 
тяг. Пропонується встановлювати кінцевики 
рульових тяг підвищеної стійкості (підсилені), 
при ураженні вони не виходять з ладу та не 
порушується механічний зв'язок між сошкою, 
повздовжньою і поперечними рульовими 
тягами та поворотними важелями і не 
втрачається керованість; 

- у трансмісії потребує використання 
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технічного рішення складова компонента - 
карданна передача, а саме посилення його 
елементів - шарнірів (хрестовин) фланців 
вихідного валу коробки передач, вхідного та 
вихідних валів роздавальної коробки. 
Пропонується встановлювати шарніри 
(хрестовин) підвищеної стійкості (підсилені), при 
ураженні яких вони не виходять з ладу та не 
порушується механічний зв'язок між валами 
коробки передач, роздавальної коробки та 
карданними валами; 

- у ходовій частині потребує використання 
технічного рішення складова компонента - 
підвіска, а саме посилення її елементів - верхніх і 
нижніх шарових опор легких АБП. Пропонується 
встановлювати верхні та нижні шарові опори 
підвищеної стійкості (підсилені), при ураженні 
яких вони не виходять з ладу та не порушується 
механічний зв'язок між верхніми і нижніми 
важелями та поворотним кулаком. 

- для захисту водія та екіпажу необхідно: 
 у кабіні встановити броньоване скло 

вітрових вікон, вікон дверей і задніх вікон; 
у салоні кабіни встановити спеціальні 

сидіння, виготовлені у вигляді броньованого 
корпусу ковшоподібної форми, до якого 
прикріплена м'яка спинка та подушка, що 
захищатимуть задню проекцію людини від 
верхньої частини голови до полу кабіни, а у 
бічній проекції захищатимуть плечі, бік тулубу, 
поперек (таз), стегна та верхню частину ніг. 

По 4-ій групі елементів, які для забезпечення 
необхідного рівня захищеності потребують 
використання захисних елементів для них: 

- броньовані накладки на передню проекцію 
редуктора переднього моста та задню проекцію 
редуктора останнього заднього моста; 

- броньовані накладки на бічні сторони 
коробки передач, які будуть закріплені до рами; 

- броньовані накладки на бічні сторони 
роздавальної коробки, які будуть закріплені до 
рами. 

У зв'язку з компонувальним розміщенням 
таких основних елементів, складових 
компонентів і компонентів як двигун, 
обслуговуючі системи двигуна (змащення, 
рідинного охолодження, живлення паливом, 
передпускового підігріву), електрообладнання у 
підкапотному просторі, а також знаходження 
значної кількості зазначених елементів у 
проекціях захисту водія та членів екіпажу, 
необхідно комплексно розглядати використання 
захисних елементів для них індивідуально на 
зразках кожної марки АБП. 

Для захисту двигуна, обслуговуючих систем 
і водія та екіпажу, що знаходяться у проекції 
моторного відсіку, необхідно встановити 

броньовані панелі: на середню поперечину 
кабіни, стійки кабіни, поперечину вітрових 
вікон, передні бічні елементи кабіни, капот, 
передню панель з решіткою радіатора (при 
цьому броньована панель повинна мати 
спеціальні прорізи для доступу зустрічного 
повітря і забезпечення нормальної роботи 
системи охолодження двигуна), двері кабіни з 
рамками, бічні панелі кабіни, верхню частину 
задньої стінки кабіни, нижню частину задньої 
стінки кабіни або передній борт бортової 
платформи. 

По окремих елементах, складових 
компонентів і компонентах надано по декілька 
компромісних технічних рішень у різних 
групах, або в межах однієї групи за 
результатами декомпозиції. Їх застосування 
залежить від класу вантажопідйомності, 
компоновки, особливостей конструкції та 
призначення зразків АБП.  

Висновки 
Таким чином, визначено множину варіантів 

технічних рішень щодо підвищення рівня 
балістичної захищеності АБП без підвищення 
спорядженої маси або з незначним її 
збільшенням без зниження експлуатаційних 
властивостей застосування яких дозволить 
досягати різний рівень балістичної захищеності 
зразків відповідно до їх використання за 
призначенням. Використання всієї множини 
варіантів технічних рішень не завжди можливо 
та призводить до підвищення вартості зразка. 
Тому подальшим етапом необхідно провести 
обґрунтування раціонального технічного 
рішення з ряду компромісних у різних групах 
або в межах однієї групи, згідно з 
декомпозицією конструкції АБП, та вибір 
раціональних конструкцій АБП з підвищеним 
рівнем балістичної захищеності за розробленою 
методикою [24]. 
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Постановка проблеми. Військове 

співробітництво у сфері безпеки посідає вагоме 
місце в структурі міжнародних відносин між 
країнами. Проте спрямування завдань 
військового співробітництва залежить від обраної 
моделі зовнішньополітичного курсу держави.  

Україна, враховуючи геополітичну 
ситуацію на даному етапі розвитку, визначила 
таку модель у формі позаблоковості [1]. Зміна 
зовнішньополітичного курсу вимагає 
коригування напрямів розвитку Збройних Сил 
України, приведення їх завдань, організаційної 
структури та чисельності у відповідність до 
нових воєнних загроз з урахуванням ресурсних 
можливостей держави в умовах позаблоковості 
[2]. При цьому необхідно враховувати 
можливості потенціалу військового 
співробітництва та залучати його до вирішення 
завдань розвитку Збройних Сил України.  

Тому дослідження напрямів 
військового співробітництва європейських 
нейтральних країн (далі – нейтральних країн) 
буде сприяти якісному формуванню завдань 
військового співробітництва Збройних Сил 
України. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У більшості наукових досліджень з 
проблематики оцінки впливу змін політики 
нейтралітету на завдання військового 
співробітництва нейтральних держав переважно 
розглядаються окремі його сторони. Зокрема, 
роль політики нейтралітету та позаблоковості в 
сучасній архітектурі безпеки знайшла 
відображення у Вдовенко В.М. [3] та 
аналітичній записці [4], проблемні питання 
розвитку миротворчої діяльності України – у 
Котелянець О.О. [5], військове співробітництво 
України з ЄС та НАТО – у Кременецького 
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Б.В. [6] та Стевенс Н. Г. [7], трансформація форм 
і способів застосування збройних сил у 
міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки – Голопатюка Л.С. [8], історіографія 
досвіду участі збройних сил провідних країн 
світу у міжнародних операціях – Речича С.Л. [9, 
10], про розвиток системи миротворчої 
діяльності в Україні як засобу захисту 
національних інтересів – Криворучка Ю. М. [11], 
юридичні, політичні та військові суперечності 
реалізації політики позаблоковості у 
багатонаціональних операціях – Їжака О.І. [12, 
13] та інші. 

Поряд з проведеними дослідженнями в 
частині політики нейтралітету й окремих аспектів 
військового співробітництва недостатньо 
вивченим є вплив змін політики нейтралітету 
європейських нейтральних держав на 
трансформацію завдань у сфері військового 
співробітництва. Це обумовлює актуальність 
проведення відповідних досліджень.  

Мета статті. Дослідити вплив змін 
політики нейтралітету та позаблоковості на 
трансформацію завдань військового 
співробітництва на прикладі Австрії, Ірландії, 
Швеції, Швейцарії, Фінляндії. 

Для реалізації мети були поставлені 
наступні завдання:  

уточнити співвідношення значення 
термінів “нейтралітет” і “позаблоковість” у 
частині оцінки можливостей захисту 
національних інтересів;  

простежити еволюцію політики 
нейтралітету і позаблоковості в сучасних 
умовах на прикладі Австрії, Ірландії, Фінляндії, 
Швейцарії і Швеції та зміну завдань 
військового співробітництва їх збройних сил.  

Викладення основного матеріалу. 
Традиційно нейтралітет і позаблоковість 
виконують функцію адаптації держави до її 
зовнішнього середовища. Класичне визначення 
нейтралітету полягає у визнанні міжнародно-
правового статусу держави, яка зобов’язується 
не брати участі у війні між іншими державами, 
відмовляється від військової допомоги 
конфліктуючим сторонам, а в мирний час 
відмовляється від участі у військових блоках 
[3]. Політика та поведінка нейтральних держав 
регулюється  положеннями різних конвенцій та 
договорів. Найголовніші – це Гаазькі конвенції 
[14, 15,] і Статут Ради Безпеки ООН [16].  

Нейтралітет завжди повинен бути 
озброєним, оскільки нейтральні держави 
зобов’язані це робити відповідно до вимог 
статті 5 Гаазької конвенції V [14] і статті 25 
Гаазької конвенції XIII [15]. 

 
Таблиця 1 

Політико-правові відмінності позаблокового статусу держави від нейтралітету 
 

№ 
з/п Ознака відмінності Позаблоковий статус Нейтралітет 

 

1 2 3 4 
1. Обмеження до 

взаємодії з 
суб’єктами 
міжнародних 
відносин у 
військовій сфері 

Неприєднання до військово-
політичних блоків. 

1. Неприєднання до військово-
політичних блоків у мирний час. 
2. Заборона участі у військових 
діях (конфліктах). 
3. Відмова від військової 
допомоги конфліктуючим 
сторонам. 
 

2.  Форма правового 
закріплення статусу 

1. Декларується самостійно 
державою, без підтвердження 
інших держав. 
2. Може бути змінений в 
односторонньому порядку. 
 

Обов’язково має бути визнаним 
міжнародним співтовариством або 
на рівні міжнародного договору 
або національного законодавства. 

3. Шляхи забезпечення 
національної 
безпеки 

1. Відсутність міжнародних 
гарантій безпеки держави та 
територіальної цілісності. 
2. Наявність права на 
самооборону. 
3. Опора на власні збройні сили 

1. Міжнародні гарантії 
нейтрального статусу. 
2. Зобов’язання забезпечувати 
збройний захист нейтралітету  
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Позаблоковість (неприєднання) – це 
міжнародно-політичний статус держави, 
підґрунтя якого складає відмова від вступу до 
воєнних союзів, що не надає жодних гарантій 
або міжнародного визнання свого статусу 
іншими державами. Позаблоковий статус 
держави не регламентується міжнародним 
правом.  

Основні відмінності політико-правового 
характеру між позаблоковим статусом держави 
та нейтралітету наведено у табл. 1.  

Подальший аналіз впливу змін політики 
нейтралітету та позаблоковості на 
трансформацію завдань військового 
співробітництва розглянемо на прикладі 
еволюції зазначених процесів таких 
європейських держав як Австрія, Ірландія, 
Фінляндія, Швейцарія та Швеція [17-27].  

Воєнно-політичні та економічні 
показники оборонних можливостей нейтральних 
держав Європи наведено в табл. 2. 

 

 
 

Кожна європейська нейтральна держава 
по-своєму тлумачить нейтралітет/позаблоковість 
і обсяги їх застосування, при цьому характерним 
є те, що в сучасних міжнародних відносинах 
нейтралітет розповсюджується тільки на сфери 
колективної безпеки і оборони та участі у 
військових діях, а позаблоковість зводиться 
практично до неучасті у військових блоках. 

Розв’язання повномасштабної агресії 
проти будь-якої нейтральної держави вважається 
малоймовірним, однак повністю не виключається 
у довгостроковій перспективі. З іншого боку – 
глобальні зміни в ситуації безпеки, що відбулися 
в кінці 1990-х – на початку 2000-х років [1, 2], 
призвели до появи нетрадиційних загроз, 
основними з яких для позаблокових держав є: 
наближення деяких держав із них (Австрії, 
Фінляндії) до конфліктних регіонів; 
розповсюдження засобів масового ураження та їх 
доставки; інтенсивний розвиток засобів ведення 

космічно-повітряної війни; неконтрольована 
міграція; міжнародний тероризм та піратство; 
наркоторгівля; природні катаклізми; 
демографічні проблеми; урбанізація; 
виснаження невідновлювальних ресурсів. Тому 
вважається, що в сучасних умовах жодна з 
держав не в змозі протистояти сучасному 
спектру загроз. Це спонукало політичне 
керівництво нейтральних держав до пошуку 
нових шляхів забезпечення національної 
безпеки в сучасному світі та кардинального 
перегляду традиційних підходів до 
забезпечення національної безпеки і оборони. 
Стратегічні напрями змін політики нейтралітету 
та позаблоковості, які виявлені на основі 
аналізу воєнно-політичних документів у сфері 
національної безпеки нейтральних держав, 
наведені у табл. 3. Суть змін нейтралітету 
полягає у відмові від тотальної територіальної 
оборони та переході до активної зовнішньої 
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політики; створенні нової оборонної організації, 
яка спрямована не тільки на захист держави, але 
також на забезпечення стабільності глобальної і 
регіональної безпеки оточуючого середовища 
шляхом участі у міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки. 

Реалізація стратегічних установок у 
сфері оборони нейтральних держав привела до 
трансформації завдань військового 
співробітництва. Це полягає в тому, що 
розширився спектр цих завдань та змінена їх 
якісна сторона щодо участі у міжнародних 
операціях з підтримання миру та безпеки.  

 
Таблиця 3 

Стратегічні напрями змін політики нейтралітету та позаблоковості 
 

Країна Забезпечення оборони до 
початку 90-х років 

Стратегічні напрями 
оборони після 90-х років 

Основи для 
конституалізації 

 

1 2 3 4 

Австрія 

Стратегія стримування та 
переконання. Основою 
військового будівництва 
була доктрина 
територіальної оборони 

Застосування армії для 
ліквідації наслідків 
локальних конфліктів у 
країнах поблизу 
австрійських кордонів, які 
могли викликати 
переміщення великої 
кількості біженців та 
розповсюдження 
насильства у регіоні. 

1. Доктрина безпеки та 
оборони від 23 січня 
2001 [26]. 
2. Внесена стаття 23f до 
Конституції Австрії, що 
знімає обмеження 
Закону про державний 
нейтралітет щодо участі 
в заходах СЗПБ ЄС та 
міжнародних 
миротворчих операціях 

Ірландія Гнучка стратегія 
“м’якого” нейтралітету. 

Участь у воєнно-
політичних складових 
політики безпеки ЄС. 

 

Фінляндія 

1. Поширення поло-
ження Паризьких мирних 
угод від 1947 р. 
2. Головними ознаками 
оборонної політики 
Фінляндії були система 
тотальної територіальної 
оборони, загального 
призову та захисту всієї 
території країни. 

1. Зниження чисельності 
військ у воєнний час з 
450 тис. до 350 тис. 
чоловік.  
2. Завдання:  
2.1. Збереження здатності 
надійно оборонятися. 
2.2. Готовність сил 
оборони до протистояння 
військовій загрозі 
власними силами за будь-
яких умов.  
2.3. Здатність до 
міжнародного 
співробітництва відповідно 
до міжнародних 
зобов’язань та вимог 
майбутніх операцій. [19]. 

1. Стратегія 
Міністерства оборони 
2025 “З безпекою у 
майбутнє” від 6 червня 
2006 р. [17]. 
2. Рапорт уряду 2011 р. 
3. Бачення зовнішньої 
та безпекової політики 
Фінляндії, проблеми 
безпеки та оборони 
оборонної політики 
[18]. 
 

Швейцарія 
 

Основа військового 
будівництва - доктрина 
територіальної оборони. 

1. Перехід до активної 
зовнішньої політики. 
2. Завдання: 
2.1. Скорочення 
чисельності збройних сил з 
500 до 220 тис. осіб. 
2.2. Утримання у складі ЗС 
експедиційного 
компонента чисельністю до 
1600 осіб для участі у 
миротворчих операціях. 

1. Доповідь 
Федеральної ради 
Федеральним зборам 
про безпекову політику 
Швейцарії під назвою 
“Безпека через 
співробітництво” від 
2011 року (відома 
також як “Доповідь – 
2010 про безпекову 
політику”). 
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1 2 3 4 
2. Die Strategie der 
Schweizer Armee [22]. 
Керівні вказівки 
Федеральної ради 
Швейцарії щодо 
розбудови збройних сил 
“Збройні сили ХХІ 
століття” від 2000р. і 
набув чинності у січні 
2004 року. [23, 24] 

Швеція 

Основа військового 
будівництва - доктрина 
територіальної оборони. 

1. Перехід до створення 
нової оборонної 
організації, здатної 
захищати не лише державу, 
а й забезпечувати 
стабільність в 
отчуючомому світі,  
насамперед брати активну 
участь у миротворчій 
діяльності. 
 
2. Регіональна кооперація  
у рамках Північного 
оборонного співробітниува 
“NORDEFCO”. 
3. Інтеграція до спільної 
системи Європейської 
оборони 

1. Огляд політики 
безпеки і оборони (був 
здійснений у 1998р.). 
2. Урядова Постанова 
“Нова оборона” [25]. 
3. Закон “Про напрями 
розвитку 
обороноздатності 
Швеції на період з 2010 
до 2014 рр.” від 2009 р. 
[26] 

 
Результати аналізу табл. 2 свідчать, що 

всі європейські нейтральні держави є членами 
ООН, ОБСЄ, з середини 90-х років – 
інтегрувалися до складу ЄС (крім Швейцарії), 
входять до складу бойових тактичних груп (БТГ) 
ЄС, а Швеція головує в Північній БТГ ЄС; в цей 
же період приєдналися до програми 
“Партнерство заради миру” (ПЗМ) НАТО; 
беруть участь у миротворчих операціях під 
егідою ООН, НАТО та ЄС. Швеція та Фінландія 
з 2009 р. є членами Північно-європейського 
оборонного співробітництва NORDEFCO та 
Північного координаційного договору з 
військової підтримки миру NORDCAPS. В 
мирний час мають невеликі за чисельністю, 
мобільні та високопрофесійні збройні сили, які 
забезпечені сучасним ОВТ [17-27]. Витрати на 
оборону у відсотках від внутрішнього валового 
продукту складають 0,7 – 1,6 %. Окреслені 
напрями міжнародного співробітництва 
нейтральних держав дозволяють структурувати 
основні завдання військового співробітництва: 

виконання взятих нейтральними 

державами міжнародних зобов’язань у 
військовій сфері та у діяльності з підтримання 
міжнародного миру і безпеки; 

всебічна підтримка розвитку збройних 
сил у досягненні спроможності  виконувати 
спільно з підрозділами зарубіжних держав-
партнерів завдання, що відповідають інтересам 
національної безпеки та міжнародним 
зобов’язанням; 

продовження конструктивного діалогу із 
стратегічними патнерами, державами-сусідами 
та міжнародними та регіональними безпековими 
організаціями (ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС та 
Північним оборонним співробітництвом 
NORDEFCO). 

Подолання наслідків новітніх викликів і 
загроз у середовищі безпеки Європи 
нейтральних держав у середньо- та 
довгостроковій перспективах пов’язують з 
реалізацією курсу Спільної політики безпеки і 
оборони (СПБО). Напрями військового 
співробітництва в межах СПБО наведені у     
табл. 4.  

Таблиця 4  
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Основні напрями міжнародного військового співробітництва нейтральних держав та України з 
Європейським Союзом 

 

Напрями військового співробітництва  

№ 
з/п 

Нейтральні 
країни 

Розвиток 
військових 
спроможностей із 
врегулювання 
криз 

Міжнародні 
операції ЄС 

Залучення до 
БТГ ЄС 

Участь у 
силах 

швидкого 
реагування 

ЄС 

Ліквідація 
озброєння 

1. Країни-члени ЄС: 
 Австрія + + Німецько-

Австрійська + + 

 Ірландія + + Північна + + 
 

Фінляндія + + 
Північна 

Німецько-
Нідерландська 

+ + 

 Швеція + + Північна   
2. Швейцарія + + - + + 
3. 

Україна + Atalanta,  
Eufor Althea 

“Балтійська”, 
“HELBROC” 
(2012 – 2013) 

+ + 

З початку 90-х років нейтральні держави 
розвивають партнерські відносини з НАТО в 
галузі безпеки через різні механізми 
співробітництва. Найбільш ефективним з них є 
програма ПЗМ, головною метою якої є 
досягнення оперативної, технічної та 
адміністративної взаємосумісності військових 
сил і засобів для участі у спільних міжнародних 

заходах, які включають завдання участі в 
міжнародних операціях з підтримання миру та 
безпеки під керівництвом НАТО, врегулювання 
криз та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій цивільного характеру, надання 
гуманітарної допомоги населенню, яке 
постраждало внаслідок міждержавних або 
внутрішніх конфліктів (табл. 5) [17-27]. 

 
Таблиця 5 

Основні системні елементи співробітництва європейських нейтральних (позаблокових) держав НАТО 
 

Участь (сприяння) в операціях під 
керівництвом НАТО 
(приєднання) 

Країна 

П
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Ш
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ТО

 

Бо
сн
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і 
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К
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(K
FO

R
) 

А
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(IS
A

F)
 

 Л
ів

ія
 

(O
pe

ra
tio

n 
  U

ni
fie

d 
Pr

ot
ec

to
r) 

Австрія 1995 1996 + + 1997 1996 1999 2002  
Ірландія 1999 2001    1997 1999 2002  
Фінляндія 1994 1995 + +  1996 1999 2002  
Швейцарія 1996 1999 + + 2006 1995 1999 2004  
Швеція 1994 1995 + +  1996 1999 2000 2011 
Україна 1994 1999 + + 1997 1996 1999 2007  

 
Нейтральні держави (Австрія, Ірландія, 

Швейцарія, Швеція) виступають контрибуторами 
цільового фонду ПЗМ/НАТО, утримують 
міжнародні центри підготовки військових та 
цивільних фахівців за програмою ПЗМ (Австрія, 

Швейцарія, Швеція, Фінляндія), роблять 
значний вклад в міжнародні зусилля в 
реалізацію вимог Конвенції про заборону 
застосування, накопичення запасів, 
виробництва і передачі протипіхотних мін та 
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про їхнє знищення (Оттавська конвенція).  
Нейтральні держави беруть участь у 

міжнародних військових навчаннях з широкого 
спектру питань: відпрацювання миротворчих та 
гуманітарних операцій, боротьби з тероризмом, 
ліквідації наслідків техногенних та природних 
кризових ситуацій, боротьби з кібертероризмом 
за програмами ООН, ПЗМ НАТО та на 
багатосторонній основі. Австрія, Фінляндія та 
Швеція є організаторами проведення 
міжнародних військових навчань.  

Військове співробітництво з ЄС та НАТО 
урядами європейських нейтральних держав 
розглядається як складові цілісного підходу до 
вирішення проблем національної безпеки. 

Дослідження трансформації завдань 
війського співробітництва збройних сил 
нейтральних країн дає змогу визначити напрями 
підвищення ефективності процесу реалізації 
оборонної політики держави в частині 
реформування Збройних Сил України в умовах 
позаблоковості, підвищення їх бойової 
готовності, визначення напрямів зміцнення 
регіональної безпеки.  

Висновки.  
1. Нові загрози на рубежі ХХ – ХХІ 

століть спричинили перегляд оборонної політики 
європейськими нейтральними державами, який 
полягає у відмові від тотальної територіальної 
оборони до активної зовнішньої політики; 
створенні нової оборонної організації, яка 
спрямована не лише на захист країни, але також і 
на забезпечення стабільності в навколишньому 
світі.  

2. Політика нейтралітету європейських 
нейтральних держав як інструменту забезпечення 
національної безпеки країни еволюціонує в 
сторону позаблоковості, основною політико-
правовою ознакою якого є неприєднання до 
військово-політичних блоків. Це виражається у 
приєднанні європейських держав до ЄС (крім 
Швейцарії); співробітництві з НАТО через 
програму ПЗМ; створенні регіональних 
безпекових організацій (NORDEFCO).  

3. Зміни політики нейтралітету викликали 
трансформацію завдань міжнародного 
військового співробітництва, яка полягає в 
розширенні їх спектру та змісту за напрямами: 

практичної підготовки військ (сил), 
спрямованої на досягнення спроможності  
виконувати спільно з підрозділами збройних сил 
зарубіжних держав-партнерів завдання; 

участі у міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки під керівництвом 
ООН, НАТО та ЄС; 

реформування збройних сил у напрямі 
скорочення їх чисельності і створення сучасної, 

мобільної та високопрофесійної армії, 
забезпеченої сучасним ОВТ; 

виконання взятих позаблоковими 
державами міжнародних зобов’язань у 
військовій сфері, направляють військові 
підрозділи до складу БТГ ЄС; 

активізації конструктивного діалогу із 
стратегічними патнерами, державами-сусідами 
та міжнародними та регіональними 
безпековими організаціями. 

Напрямки подальших досліджень 
полягають у дослідженні організаційно-
інституціональних форм військового 
співробітництва на євразійському просторі у 
форматі Шанхайської організації 
співробітництва (ШОС), з’ясувати тенденції у 
розвитку військового сегмента цієї регіональної 
міжнародної організації, сформулювати 
рекомендації щодо урахування зазначених 
чинників у військовій сфері міжнародного 
співробітництва України з країнами-членами 
ШОС. 
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 
 
 
 

У відповідності до Постанови ВАК 
України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року наукові 
статті повинні містити наступні елементи: 

  постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано розв'язання 
даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується дана стаття; 

 формулювання цілей статті 
(постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і 
перспективи подальшого розвитку в даному 
напрямку; 

 анотація до статті та ключові слова 
– розміщуються після назви статті. 

 
У статті слід дотримуватись 

загальноприйнятої термінології. Всі скорочення 
та нові терміни повинні бути розкриті автором.  

 
Назва, список авторів, анотація (не 

більше 40 слів), ключові слова (7 слів) 
готуються на трьох мовах: українській, 
російській та англійській.  

Обсяг статті разом з таблицями, 
рисунками та списком літератури не більше 10 
сторінок А4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст статті набирається в редакторі 
Microsoft Word шрифтом Times New Roman 14. 
Вирівнювання по ширині. Інтервал між 
рядками тексту – 1,0. 

Формат сторінки - А4. Поля: ліве – 30 
мм; верхнє і нижнє – 20 мм; праве – 10 мм. 

Таблиці та рисунки виконуються в 
одному стилі, нумеруються та подаються після 
посилань на них у тексті. 

Формули виносяться на середину рядків. 
Набір здійснюється у редакторі формул 
Microsoft Equations курсивом (крім особливих 
випадків). Нумерувати бажано тільки ті 
формули, на які є посилання у тексті. 

Список літератури складається у порядку 
посилання в тексті та подається наприкінці 
статті. 

 
В редакцію надається друкований 

примірних рукопису, підписаний всіма авторами 
на останній сторінці. 

До рукопису додаються такі документи 
(українською мовою): 

1. Довідка про авторів (П.І.Б., установа, 
посада, військове звання, контактна інформація). 

2. Рецензія на статтю.  
3. Акт експертизи щодо відкритого 

публікування. 
4. Електронні носії з файлами, які 

містять текст статті у форматі електронного 
документу MS Word версія 2003. 

Статті, які не задовольняють будь-якій з 
перелічених вимог, до видання не приймаються. 
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Матрична модель OLAP систем 
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Резюме. Розглянуті особливості матричних моделей …  
Ключові слова: модель, OLAP система, інформаційні технології. 
Резюме.  
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Keywords 
 

Постановка проблеми. Численні дослідницькі роботи направлені на 
розв’язання задач зниження енергоємності систем пневмотранспорту. … 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах [1, 2] розглянуті 
прикладні методики щодо    …  

Мета статті. Підвищення ефективності технологічних операцій щодо … 
Виклад основного матеріалу. Автором пропонується використання 

аналітичних методів пошуку оптимального режиму …  
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Висновки. … Найбільш ефективним за критерієм мінімуму витрат ресурсів 
виявився …  

Напрямки подальших досліджень. … Уточнення показників щодо … 
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