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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
ПРИ ПАТРУЛЮВАННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Воєнний стан в країні характеризується застосуванням спеціального режиму у вигляді обмеження
конституційної свободи громадян та введенням комендантської години. В роботі обґрунтований і запропонований метод оцінки ефективності використання автомобільної техніки при патрулюванні підрозділами Національної гвардії України (НГУ) в умовах воєнного стану, який дозволяє визначити вплив окремих
показників, та намітити шляхи забезпечення її високого рівня.
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Вступ
Воєнний стан в країні – це особливий правовий
режим, який передбачає надання спеціальних повноважень державним органам влади, необхідних для
забезпечення безпеки. Воєнний стан характеризується застосуванням до громадян держави спеціального режиму у вигляді обмеження конституційної
свободи – заборони їхнього вільного пересування,
введення комендантської години у вигляді заборони
перебування у певний період доби на вулицях та в
інших громадських місцях без спеціально виданих
перепусток і посвідчень, встановлення особливого
режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства,
а також рух транспортних засобів, трудової повинності, примусової участі у оборонних роботах та
заходах оборони, тощо, встановлюється підвищена
відповідальність за непокору наказам і розпорядженням воєнних органів та інше.
Під час застосування спеціального режиму може
вводитися військова адміністрація, а самі військові
наділяються особливими повноваженнями із застосуванням превентивних заходів (перевіряти документи
у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, перевірки та вилучення
незаконного носіння (зберігання) вогнепальної та
холодної зброї або заборонених речей) [1].
Згідно цього закону вводиться військова адміністрація, а самі військові наділяються особливими
повноваженнями із застосуванням превентивних
заходів, заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів
та заходів примусу (застосування фізичної сили,
спецзасобів та вогнепальної зброї) в порядку, визна© Табуненко В.О., Марценяк О.П., 2019

ченому Законом України “Про Національну гвардію
України” [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз наукових джерел дозволяє визначити поняття ефективності (англ. efficiency) як найбільш загальну, визначальну властивість будь-якої цілеспрямованої діяльності, що розкривається через категорію мети й об'єктивно виражається ступенем її досягнення з урахуванням витрат ресурсів і часу [3].
Науковою основою досліджень оцінки рівня
ефективності використання машин до виконання
завдань є: теорія ефективності застосування автомобільної техніки, технічна експлуатація машин, теорія надійності виробів техніки, теорія ймовірностей
та математична статистика [4–6]. Основні залежності, які використовуються при визначенні рівня ефективності застосування машин, наведені в роботах
[7–8]. Пропозиції з оцінки показників ефективності
застосування та боєготовності сучасних виробів
техніки, наведені в роботі [9]. В роботах [7–8] розроблені аналітичні залежності коефіцієнтів боєготовності озброєння та військової техніки військових
формувань від вихідних параметрів технічного забезпечення.
В роботах [10–11] проведений аналіз умов використання моделей ефективності систем, виділені
особливості визначення показника ефективності
військових перевезень автомобільними колонами
[12], розглянуті шляхи підвищення ефективності
використання автомобільної техніки [13], та визначено показник ефективності використання автобронетанкової техніки при охороні громадського порядку в мирний час підрозділами Національної гвардії України (НГУ) [14].
Показники ефективності повинні забезпечувати: повноту інформації, що міститься в них; одно135
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значність кількісного вираження; чутливість до експлуатаційних факторів; простоту використання і
визначення з мінімальними витратами засобів і часу;
наочність і ясний фізичний зміст [3; 6].
Постановка проблеми. Ефективність використання машин прямо пропорційна роботі в одиниці
часу або як прийнято називати продуктивності роботи машин, розмір якої багато в чому залежить від
практичної підготовленості особового складу автомобільних частин і підрозділів, а також осіб, що
приймають участь у транспортному процесі.
Для оцінки ефективності використання машин
застосовуються відомі показники [7]: коефіцієнт
технічної готовності, коефіцієнт використання автопарку, коефіцієнт робочого часу, коефіцієнт використання пробігу, коефіцієнт вантажопідйомності, а
також швидкості руху, середньодобовий пробіг і
продуктивність роботи автомобілів.
Однак, як показано в роботі [14], наведені показники не дозволяють оцінювати ефективність використання машин при патрулюванні підрозділами
НГУ, а у відомій науково-технічній літературі відсутні показники оцінки ефективності здійснення патрулювання на автомобільній техніці в умовах воєнного
стану. В наступний час, немає єдиного порядку визначення показника ефективності, що дозволить однозначно оцінити очікувану ефективність застосування автомобільної техніки в умовах патрулювання
при встановленому спеціальному режимі воєнного
стану, в жодного автора. А запропоновані методики
визначення ефективності застосування іншої військової техніки носять суто теоретичний характер, які не
дозволяють однозначно оцінити ефективність використання автомобільної техніки при проведенні патрулювання, в умовах воєнного стану.
Мета статті – запропонувати єдиний метод
оцінки ефективності використання автомобільної
техніки підрозділами НГУ при патрулюванні в умовах введеного спеціального режиму та можливої
протидії порушників воєнного стану.

Виклад основного матеріалу
Головними факторами, що впливають на хід
патрулювання на машинах є: бойові та експлуатаційні якості автомобільної техніки; рівень підготовки водіїв (механіків-водіїв); стан дорожнього покриття на маршруті руху; погодні умови пори року,
час доби; організація всебічного ресурсозабезпечення перевезень.
З урахуванням розглянутого визначення і умов
використання машин в підрозділах НГУ, пропонується оцінювати ефективність використання автомобільної техніки при патрулюванні в умовах введеного спеціального режиму при воєнному стані,
комплексним показником – узагальненим коефіцієнтом ефективності здійснення патрулювання
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К еф.патрул. (1), який визначається наступним чином

[3; 11–12; 14]:
К еф.патрул.  Рпатр.  К опер. (t )  К рес.заб. ,

(1)

де Рпатр. – ймовірність виконання завдань по патрулюванню;
Копер.(t) – коефіцієнт оперативності виконання
завдань по патрулюванню;
Крес.заб. – коефіцієнт ресурсозабезпечення перевезень.
Для забезпечення успішного виконання завдань з патрулювання на автомобільній техніці
підрозділами НГУ в умовах введеного спеціального режиму у воєнному стані визначаємо, що ймовірність виконання завдань по патрулюванню Рпатр буде розраховуватися, як:
(2)
Рпатр .  КОГ  Рмарш.  Рпрот.  Рвик.завд ,
де КОГ – коефіцієнт оперативної готовності машин;
Рмарш. – ймовірність подолання маршруту руху
машинами;
Рпрот. – ймовірність уникнення втрат машин при
протидії порушникам;
Рвик.завд – ймовірність того, що завдання по патрулюванню буде виконано.
Під коефіцієнтом оперативної готовності (КОГ)
розуміємо ймовірність того, що машини знаходяться
в працездатному стані у будь-який момент часу,
крім запланованих періодів, коли використання їх за
призначенням не передбачається і, починаючи з
цього моменту, будуть працювати безвідмовно протягом заданого періоду [9].
t


T0
К ОГ (t ) 
e T0 ,
T0  TB

(3)

де Т0 – середній час безвідмовної роботи
машин;
ТВ – випадковий час відновлення машин;
t – час використання машин.
Під ймовірністю подолання маршруту руху
розуміємо ймовірність того, що машини здійснять
перевезення особового складу підрозділів НГУ в
конкретних умовах і режимах руху.
Встановлюємо, що ймовірність подолання маршруту руху залежить від: експлуатаційних якостей
автомобільної техніки; рівня підготовки водіїв (механіків-водіїв); стану дорожнього покриття на маршруті
руху; погодних умов пори року, часу доби; організації всебічного ресурсозабезпечення перевезень.
Наближене значення ймовірності Pмарш. може
бути визначено наступним чином:
N n
Pмарш. 
,
(4)
N
де N – загальна кількість машин, що задіяна на патрулювання;
n – кількість машин, які не повернулися з патрулювання.
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Під ймовірністю уникнення втрат машин під
час патрулювання, в умовах введеного спеціального
режиму та протидії порушників у воєнному стані
розуміємо залежить від: готовності особового складу до відбиття нападу, рівня підготовки водіїв (механіків – водіїв); скритності пересування; часу знаходження машини в зоні обстрілу порушників та
інших факторів.
Так, ймовірність ураження Р ур машини з урахуванням часу її знаходження під обстрілом порушників і моменту її виявлення визначається за допомогою виразу [5]:
1 
1  e pt  ,
Pур  1 
(5)

p  t 
де  – число пострілів по цілі за час перебування
під обстрілом;


t = t T ;

t  – час знаходження машини в зоні обстрілу;
Т – момент часу виявлення машини;
р – імовірність попадання в ціль.
Ймовірність уникнення втрат Р у.втр. :
Р у.втр.  1  Р ур.

(6)

Під ймовірністю того, що завдання по патрулюванню буде виконано Pвик.завд може бути визначено, як:
М m
Pвик.завд. 
,
(7)
М
де М – загальна кількість зафіксованих порушень
спеціального режиму;
m – кількість порушень без ліквідації (або затримання) порушників. Під коефіцієнтом оперативності здійснення перевезень розуміємо ймовірність
доставки особового складу НГУ в заданий час, можна визначити за допомогою виразу [11–12, 14]:
(8)
К опер. (t )  1 , при t B  ,
К опер. (t )  1  e




t

, при t B  ,

(9)

t  t B  ,
де tВ – випадковий час виїзду;  – заданий час виїзду. Коефіцієнт ресурсозабезпечення несення
служби [11–12]:

К рес.заб. (С )  1, при Свитр.  С запл. ,
К рес.заб . (С )

С
 запл
 1 e С

(10)

, при Свитр.  С запл. , (11)

С  Свитр.  С запл. ,

де Сзапл. – заплановані ресурси на здійснення перевезень особового складу при патрулюванні;
Свитр. – витрачені ресурси на здійснення перевезень особового складу при патрулюванні.
Використовуючи отримані залежності (1–11),
визначимо узагальнений коефіцієнт ефективності
використання автомобільної техніки при проведенні
патрулювання в умовах воєнного стану (Кеф.патрул.)
К еф.патрул.  Pпатр.  K опер. (t ) 
(12)
K рес. заб.  Pпрот.  Pмарш.
Приклад розрахунку: В умовах воєнного стану при патрулюванні підрозділами НГУ, у випадку
протидії порушників, якщо коефіцієнт оперативної
готовності машин КОГ = 1; ймовірність подолання
маршруту руху машинами Рмарш. = 0,9; коефіцієнт
оперативності здійснення перевезень К оп.пер. (t )  1 ,
коефіцієнт
ресурсозабезпечення
перевезень
К рес.заб. (С )  0,95 , ймовірність уникнення втрат
машин при протидії порушників спеціального режиму Рпрот. = 0,9 отримуємо:
К еф.патрул.  1  1  0,95  0,9  0,9  0, 7695  0, 77.

Таким чином, за допомогою отриманої залежності (12) можна визначити узагальнений коефіцієнт
ефективності використання автомобільної техніки
при проведенні патрулювання в умовах воєнного
часу Кеф.патрул., та розробити напрямки його підвищення.

Висновки
1. В роботі обґрунтовано та запропоновано
єдиний метод оцінки очікуваної ефективності застосування автомобільної техніки при патрулюванні
підрозділами НГУ в умовах воєнного стану, який
дозволяє визначити вплив на неї окремих показників,
та намітити шляхи забезпечення її високого рівня.
2. Отриманий показник (Кеф.патрул.) дозволяє
оцінити фактичний рівень ефективності застосування автомобільної техніки в умовах патрулювання
підрозділами НГУ у воєнному стані.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ ПРИ ПАТРУЛИРОВАНИИ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
В.А. Табуненко, А.П. Марценяк
Военное положение в стране характеризуется применением специального режима в виде ограничения конституционной свободы граждан и введении комендантского часа. В работе обоснован и предложен метод оценки эффективности использования автомобильной техники при патрулировании подразделениями Национальной гвардии Украины
(НГУ) в условиях военного положения, который позволяет определить влияние отдельных показателей, и наметить
пути обеспечения ее высокого уровня.
Ключевые слова: военное положение, специальный режим, патрулирование на машинах, эффективность использования автомобильной техники, коэффициент оперативной готовности, оценка эффективности использования автомобильной техники, обобщенный коэффициент эффективности.

METHOD FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF AUTOMOTIVE UNITS
NATIONAL GUARD OF UKRAINE WHEN PATROLLING IN MARTIAL LAW
V. Tabunenko, O. Martseniak
Martial law in Ukraine is a special legal regime that provides for the granting of special powers to state authorities necessary
to remove the threat. Martial law is characterized by the use of a special regime in the form of restriction of constitutional freedom.
This restriction of free movement for citizens (foreigners and stateless persons), the imposition of a curfew in the form of a ban on
staying in a certain period of day on the streets and other public places without specially issued permits and certificates, establishing
a special mode of entry and exit, as well as traffic funds and other activities. It establishes increased responsibility for disobeying
orders and orders of military bodies and so on. When applying a special mode, a military administration may be introduced. And the
military itself is vested with special powers with the use of preventive measures. They include verification of documents, the inspection of things, vehicles, baggage and cargo, office space and housing of citizens, and the seizure of unlawful carrying (storing) of
firearms and cold arms or prohibited things, as well as coercive measures (the use of physical force, special means and firearms
weapons). The paper substantiates the need to determine the indicator of the efficiency of use of motor vehicles by units of the National Guard of Ukraine (NGU) during patrols in martial law. To successfully accomplish combat missions, it is necessary to maximize the capabilities of automotive vehicles and evaluate the effectiveness of their work. Existing special performance indicators of
automotive technology: technical readiness ratio; fleet utilization rate; the utilization of working time; mileage utilization rate; capacity utilization rate; movement speed; average daily mileage and performance of vehicles, do not provide an opportunity to assess
the level of effectiveness of the use of military vehicles when patrolling in wartime conditions. Therefore, it became necessary to
obtain a generalized coefficient of the effectiveness of the use of motor vehicles when conducting patrols in wartime conditions. The
paper substantiates and proposes a unified methodology for assessing the expected effectiveness of the use of automotive equipment
when patrolling by NGU units in wartime conditions, which allows determining the impact of individual indicators on it, and outline
ways to ensure its high level.
Keywords: martial law, a special mode, patrols on vehicles, the effectiveness of the use of automotive technology, the ratio of
operational readiness, the assessment of the effectiveness of the use of automotive technology, a generalized coefficient of efficiency.
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