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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ
ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ПІД ЧАС УЧАСТІ У СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ДІЯХ ВІЙСЬК (СИЛ)
У статті розроблено методику оцінювання ефективності застосування підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил), в основу
якої покладено графоаналітичну модель оцінки сукупного потенціалу. Методика дає змогу оцінити потенціальну ефективність підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України під час
участі у стабілізаційних діях військ (сил), наочно побачити існуючі проблемні питання та обґрунтувати
напрями їх усунення.
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Вступ
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Практика оперативно-службової діяльності (далі ОСД)
свідчить, що методичний апарат оцінювання ефективності дій сил і засобів органів Державної прикордонної
служби України (далі – Держприкордонслужба) дедалі
стає тим необхідним інструментом в діяльності органів
управління всіх рівнів, за допомогою якого виробляються обґрунтовані рішення щодо їх (сил і засобів)
застосування. При цьому, методичний апарат оцінювання ефективності діяльності повинен забезпечувати
коректність результату, можливість його контролю,
виявлення слабких місць і на підставі цього визначення нових вимог та рекомендацій.
Отже, розширення інструментальної та розрахункової бази прикордонної науки зосереджує увагу дослідників на опрацювання методик, які повинні забезпечувати всі сфери ОСД Держприкордонслужби.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано вирішення даної проблеми та на
які опираються автори. Розробка методики оцінювання
ефективності застосування підрозділів швидкого реагування (далі – ПШвР) Держприкордонслужби під час
участі у стабілізаційних діях військ (сил) (далі –
СтДВ(С)) базується на результатах досліджень автора,
поданих у попередніх публікаціях та сучасних поглядах ведення СтДВ(С) [1–6], в яких визначено сукупність показників та методичний підхід до оцінювання
ефективності застосування ПШвР Держприкордонслужби під час участі у СтДВ(С). Зазначене обумовлює
необхідність і актуальність даної статті.
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Метою статті є розробка методики оцінювання
ефективності застосування підрозділів швидкого
реагування Держприкордонслужби під час участі у
стабілізаційних діях військ (сил).

Виклад основного матеріалу
Під методикою оцінювання ефективності застосування ПШвР Держприкордонслужби під час
участі у СтДВ(С) розуміємо процедуру (послідовність) здійснювання операцій (розрахунків), які
спрямовані на розв'язання мети дослідження – оцінити потенційну ефективність ПШвР, яка характеризує ступінь досягнення мети (рівень виконання
завдань) при реалізації всіх закладених в ПШвР
можливостей (сукупного потенціалу).
Характерними особливостями методики, що
пропонується є:
використання системи первинних даних, які
всебічно характеризують рівень часткових та сукупного потенціалу ПШвР;
вибір системи показників, які найкращою мірою характеризують стан часткових та сукупного
потенціалу ПШвР;
дослідження і вимірювання відхилень фактичних значень показників часткових та сукупного
потенціалу від нормативних (еталонних);
виявлення резервів потенціалу та розробка заходів щодо їх ефективного використання;
прийняття обґрунтованих рішень щодо збільшення часткових і сукупного потенціалів ПШвР і,
відповідно, підвищення ефективності його функціонування;
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можливість рейтингової оцінки ПШвР та порівняння між собою значення потенціалів різних підрозділів.
При цьому, при розробці методики, автором
були прийняті наступні допущення і обмеження:
1) Цілком очевидно, що в ході виконання реальних завдань зважаючи на наявність випадкових
факторів, в тому числі важкість прогнозованості дій
противника (порушників ДК), методика призначена
для оцінювання потенційної ефективності ПШвР
(ступінь досягнення мети при використанні всього
сукупного потенціалу).
2) При проведенні оцінювання ефективності
застосування ПШвР Держприкордонслужби під час
участі у СтДВ(С) враховувався вплив двох груп
факторів: керованих та слабокерованих. Влив на
ефективність застосування ПШвР некерованих факторів в методиці не враховуються.
3) Необхідний рівень сукупного потенціалу
ПШвР буде задаватися певним інтервалом, межі якого
будуть відповідати мінімально прийнятному і максимально досяжному рівню. При цьому, чим ближче
значення сукупного потенціалу ПШвР до максимального, тим вище ефективність ОСД (рівень виконання
завдання). Умовою нездатності підрозділу до виконання завдань (зрив виконання завдань) в формалізованому вигляді буде непопадання в даний інтервал.
4) Залежність між рівнем виконання завдання
та сукупним потенціалом ПШвР, в роботі прийнято
лінійною.
Загальний задум методики
Мета, що була поставлена при розробці методики, та модель, яка покладена в її основу, визначили наявність в методиці двох основних блоків (розрахункового й аналізу) і 8 етапів:
1) збір інформації про ПШвР, аналіз даних, які
всебічно характеризують рівень його часткових та
сукупного потенціалу;
2) визначення сукупності показників оцінки
потенціалів та їх ваги;
3) визначення (встановлення еталонних) значень показників оцінки;
4) проведення розрахунку довжини векторів
сукупного потенціалу ПШвР;
5) побудова графіку «квадрат потенціалу»
ПШвР;
6) проведення розрахунку сукупного потенціалу ПШвР;
7) проведення оцінки й аналізу часткових потенціалів ПШвР;
8) проведення оцінки й аналізу сукупного потенціалу ПШвР та прогнозований рівень виконання
завдань.
Розкриємо зміст та етапи методики більш детально.
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В ході виконання завдань із забезпечення безпеки ДК, зокрема, під час участі у СтДВ(С), сили і
засоби ПШвР реалізують сукупний потенціал  П  ,
закладений в їх структуру, і який безпосередньо
вплине на результат ОСД – рівень виконання ПШвР
покладених завдань  Р вз  .
Відповідно до зазначеного рівень виконання завдань ПШвР під час участі у СтДВ(С) буде залежати
від величини його сукупного потенціалу  П  , тобто,
рівень виконання завдань Р ВЗ буде функцією від  :
Р ВЗ  F     max .

(1)

Перший етап. Збір інформації про ПШвР, аналіз даних, які всебічно характеризують рівень його
часткових та сукупного потенціалу здійснюється під
час проведення ділових ігор (командно-штабних
навчань, дослідницьких ігор), за результатами ОСД,
аналізу його укомплектованості особовим складом,
технікою та озброєння, тощо.
Другий етап. Визначення сукупності показників
оцінки складових сукупного потенціалу ПШвР та їх
ваги, (автором проведено у попередніх дослідженнях і
в роботі приймаються наступними (табл. 1)):
Таблиця 1
Сукупність показників оцінки складових
сукупного потенціалу ПШвР та їх вага
Найменування групи показників
(показників групи)

Ранг групи
(показників)

Охоронний потенціал (В1)

0,17

Коефіцієнт охоронного потенціалу
щодо виявлення порушників ДК
Коефіцієнт охоронного потенціалу
щодо затримання порушників ДК
Бойовий потенціал (В2)
Коефіцієнт бойового потенціалу
щодо знищення бронеоб’єктів
противника
Коефіцієнт бойового потенціалу
щодо знищення живої сили противника
Управлінський потенціал (В3)
Коефіцієнт якості управління
Коефіцієнт оперативності управління
Коефіцієнт безперервності управління
Кадровий потенціал (В4)
Коефіцієнт
укомплектованості
особовим складом
Коефіцієнт освіти особового складу
Коефіцієнт посадового досвіду
особового складу
Коефіцієнт підвищення кваліфікації особового складу

0,50
0,50
0,35
0,50
0,50
0,35
0,30
0,50
0,20
0,13
0,36
0,10
0,32
0,22
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Третій етап. Еталонні значення показників можуть вибиратися по показникам найкращого ПШвР,
або можуть бути встановлені.
Четвертий етап. Проведення розрахунку довжини векторів часткових потенціалів В k для кожної
групи здійснюється за формулою:
 n Пі

 qi  ,
Вk   
 і 1 П іе


(2)

де k – кількість груп показників;
Пі – показник групи по якої проводиться оцінка;
Піе – значення еталонного показника;
qi – вага показника;
n – кількість показників в групі.
Розрахунок охоронного потенціалу ПШвР (вектор В1).
Розрахунок охоронного потенціалу ПШвР доцільно проводити за двома показниками: здатність
виявлення порушників ДК і здатність їх затримання,
які в сукупності визначають максимальні можливості по вирішенню головного завдання – забезпечення
не порушення ДК.
Розрахунок величини охоронного потенціалу
ПШвР пропонується розраховувати за коефіцієнтами охоронного потенціалу щодо виявлення та затримання порушників ДК, відповідно [7]:
виявл
оп

m

  Рі 

li

;
l пСп
х
с 
 tк
,
Р і    1   1  Р    
к 1 
 1
 24
К

(3)

і 1

(4)

де Рі – ймовірність виявлення порушників ДК на іму напрямку ДК;
lі – протяжність ділянки ДК, що охороняється на
і-му напрямку, км;
lпСп – загальна протяжність ділянки ДК, що охороняється ПШвР, км;
Рγ – ймовірність виявлення порушників ДК γ-м
прикордонним нарядом (ТЗОДК);
tк – відрізок часу, при якому Рγ=const, год.;
х – кількість прикордонних нарядів (ТЗОДК) на
і-му напрямку, що задіяні в охороні ДК, од.;
с – кількість проміжків часу tк, год.
затрим

К оп

1 

lн
,
l пСп

(5)

де lн – загальна протяжність ділянки ДК, що невипереджувальна ПШвР, км;
lпСп – загальна протяжність ділянки ДК, що охороняється ПШвР, км
Таким чином, загальна формула для оцінки
охоронного потенціалу ПШвР прийме вигляд:
виявл
затрим
(6)
В1  0,5  К оп  0,5  К оп .
Приймаючи до уваги той факт, що вагові коефіцієнти охоронного потенціалу та потенціалу за-

тримання однакові, величину вектору В1 можна
обрахувати за формулою [8]:
Nj

В1   Р i 

lн

(7)
,
l пСп
де Рі – ймовірність виявлення порушників ДК і-м
прикордонним нарядом (ТЗОДК) і його затримання;
Nj – кількість прикордонних нарядів (ТЗОДК),
що задіяні в охороні ДК, од.;
lн – загальна протяжність ділянки ДК, що невипереджувальна ПШвР, км;
lпСп – загальна протяжність ділянки ДК, що охороняється ПШвР, км.
Розрахунок бойового потенціалу ПШвР (вектор
В2).
Бойовий потенціал ПШвР залишається найважливішим фактором для оцінки бойових можливостей і визначенні необхідних сил і засобів для виконання завдань за призначенням. Бойовий потенціал
ПШвР, на наше переконання, слід розглядати за
видами та засобами ураження, за формулами [9]:
Коефіцієнт бойового потенціалу щодо знищення бронеоб’єктів противника:
і 1

N

брон
К бп   Х і  БП і,

(8)

і 1

де N – кількість типів протитанкових засобів в
ПШвР, од.;
Хі – кількість протитанкових засобів і-го типу в
ПШвР, од.;
БПі – бойовий потенціал (коефіцієнт бойової
ефективності) і-го типу протитанкового засобу.
Коефіцієнт бойового потенціалу щодо знищення живої сили противника:
К

жс
К бп   Y j  БП j,

(9)

і 1

де К – кількість типів засобів знищення живої сили в
ПШвР, од.;
Yj – кількість засобів знищення живої сили і-го
типу в ПШвР, од.;
Пj – бойовий потенціал (коефіцієнт бойової ефективності) і-го типу засобу знищення живої сили.
Отже, загальна формула для оцінки бойового
потенціалу ПШвР прийме вигляд:
брон
жс
В 2  0,5  К бп  0,5  К бп .

(10)

Розрахунок управлінського потенціалу ПШвР
(вектор В3 ).
Управлінський потенціал ПШвР повинен оцінюватися за сукупністю показників, які дозволяють
судити, якою мірою задовольняються вимоги до
управління і наскільки дотримуються специфічні
закони управління.
Оцінка якості управління. Визначення показможна здійснювати
ника якості управління К якост
упр
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виходячи з безпомилкового прийняття часткового
рішення у результаті зміни обстановки К безпом
та
ур
надійності щодо їх реалізації К реал
ур .
В науковій літературі та дослідженнях [10]
пропонується показник безпомилкового прийняття
рішення оцінювати за формулою:
1 N
  R i  P ij ,
N i 1
де Рij – умовна ймовірність прийняття безпомилкового рішення при умові, що виникла і-та ситуація;
N – кількість можливих ситуацій.
Якщо для використання даного способу неможливо (у зв’язку недостатньою кількістю даних),
даний показник можна визначити, виходячи з підготовленості органів управління ПШвР.
Під підготовленістю органів управління будемо
розуміти його здатність безпомилково діяти в будьяких умовах обстановки. З метою переходу від якісних показників до кількісних пропонується використовувати методику [11], що встановлює відповідність між оцінкою, що отримав управлінський персонал за підготовленість, та кількісним значенням
ймовірності безпомилкового прийняття рішення
(табл. 2).
Таблиця 2
безпом

К ур



Значення показника безпомилкового розв'язання
завдання в залежності від підготовленості органу
управління
Оцінка
підготовленості органу
управління
«відмінно»
«добре»
«задовільно»
«незадовільно»

Значення К безпом
ур
0,99–0,97
0,96–0,83
0,82–0,51
0,50–0, 00

1 N
Ri ,
N i 1

n

t

опер
К упр 

i 1

ij

,
(13)
n
де tij – час виконання j-ої спроби i-го завдання, год.;
n – загальна кількість спроб.
Оцінка безперервності управління. Безперервність управління досягається за рахунок постійного
керівництва силами та засобами ПШвР, безперебійної роботи та можливістю впливати на хід виконання завдань.
Коефіцієнт безперервності управління К безпер
упр
розраховується за формулою:
N

безпер
К упр  1 

t

пер.ОУ

1

Т упр.завд

,

(11)

(12)

(14)

де tпер.ОУ – час перерв у роботі, за провиною органу
управління ПШвР, год;
Тупр.завд – загальний фонд часу для вирішення завдань, год.;
N – кількість органів управління ПШвР.
Таким чином, загальна формула для оцінки
управлінського потенціалу ПШвР прийме вигляд:
безпер

Оцінка оперативності управління. Під оперативністю управління розуміємо здатність органів управління ПШвР вирішувати завдання в режимі часу, що
забезпечує випередження противника, швидко реагувати на зміни обстановки і своєчасно впливати на хід
виконання поставлених завдань в інтересах досягнення
цілей. Основний показник при визначенні оперативно216

ється визначати як середній час вирішення завдання за
формулою [8]:

0,5К опер
упр  0, 2 К упр .

де Ri – рішення, що реалізовано по і-тої ситуації, що
виникла;
N – загальна кількість ситуацій, що виникали.
Отже, загальна формула для оцінки показника
якості управління прийме вигляд:
якост
безпом
реал
К упр  К ур  К ур .

сті управління – час, що складає так званий цикл
управління. Він характеризується недопущенням безповоротних змін у керованій системі за час прийняття
та реалізації рішення. Тобто повний цикл управління
повинен забезпечувати реалізацію всіх рішень відповідно до ситуацій, що виникають при зміні обстановки.
Коефіцієнт оперативності управління К опер
пропонуупр

якост
В3  0,3  К упр 

Ступінь надійності реалізації прийнятих рішень можна оцінити виразом:
реал
К ур 
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(15)

Розрахунок кадрового потенціалу ПШвР (вектор В 4 ).
Оцінка кадрового потенціалу ПШвР повинна
включати оцінку наявності, структури (за віком,
освітою, кваліфікацією, категоріями), руху та ефективності використання особового складу та рівня
готовності до ефективної діяльності з реалізації
цілей і завдань ПШвР. Для оцінки даного показника
слід використовувати такі коефіцієнти [12]:
Коефіцієнт укомплектованості особовим складом:
Хф
,
(16)
Хс
– фактична чисельність персоналу ПШвР,
укомп

К ос



де Хф
чол.;
Хі – чисельність персоналу ПШвР за типовою
структурою, чол.
Коефіцієнт освіти особового складу:
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1 N A
 ,
N і 1 60

осв
К ос 

(17)

де А – тривалість роботи фахівця за спеціальністю,
визначеною у дипломі (за аналізований період),
місяців;
60 – максимальна нормативна тривалість роботи
за спеціальністю, визначеною у дипломі про освіту,
місяців.
N – загальна кількість особового складу, якій
оцінюється.
Коефіцієнт посадового досвіду особового складу:
К

пос.досв
ос



N

Д роб

1
,

N i 1 60

(18)

де Дроб – досвід роботи фахівця на посаді, місяців;
60 – нормативна тривалість роботи на посаді, місяців;
N – загальна кількість особового складу, якій
оцінюється.
Коефіцієнт підвищення кваліфікації особового
складу:
кваліф

К ос



N

1
Т
,

N i 1 НТ

(19)

де Т – фактична тривалість навчання з підвищення
кваліфікації за період роботи за спеціальністю, місяців;
НТ – нормативна тривалість навчання з підвищення кваліфікації (виходячи з припущення щодо
необхідності щорічного навчання тривалістю 0,5
місяця), місяців;
N – загальна кількість особового складу, якій
оцінюється.
Отже, загальна формула для оцінки кадрового
потенціалу ПШвР прийме вигляд:
укомп
осв
В 4  0,36  К ос  0,1 К ос 

0,32  К пос.досв
 0, 22  К кваліф
.
ос
ос

(20)

На п’ятому і шостому етапі здійснюється побудова графіку «квадрат потенціалу» ПШвР і проведення розрахунку сукупного потенціалу підрозділу
швидкого реагування відповідно.
Розрахунок величини сукупного потенціалу
ПШвР можна обчислити як площу багатокутника за
формулою:


1 n
  В к  В к 1  sin  к /  к 1 ,
2 к 1

(21)

де Вк, Вк+1– довжина суміжних к-ї та (к+1)-ї складової потенціалу підрозділу, що оцінюється;
αк/(к+1) – кути між суміжними к-ю та (к+1)-ю
складовою.
Кути між суміжними складовими розраховуються за формулою:

 k /  к 1  k вк  360 ,

(22)

де αк/(к+1) – кути між суміжними к-ю та (к+1)-ю складовою;
kвк – вага першої к-ї складової з двома суміжними.
Основою для побудови чотирикутника сукупного потенціалу підрозділу є вага складових сукупного потенціалу підрозділу, на підставі якої розраховуються кути між ними (табл. 3).
Таблиця 3
Розрахунок кутів між суміжними складовими
чотирикутника сукупного потенціалу підрозділу
Складові
Кут між
Вага
сукупного
суміжними
складової
потенціалу
складовими
Охоронний
0,17
61о
потенціал (ОП)
Бойовий
0,35
126 о
потенціал (БП)
Управлінський
0,35
126 о
потенціал (УП)
Кадровий
0,13
47 о
потенціал (КП)
Сукупний
1,00
360 о
потенціал

Синус
кута
0,87
0,81
0,81
0,73
3,22

Отже, вираз для визначення сукупного значення потенціалу підрозділу (П) прийме вигляд:
  0, 435  ОП  БП  0, 405  БП  УП 
0, 405  УП  КП  0,365  КП  ОП.

(23)

Оскільки квадрат потенціалу підрозділу будується на одиничних векторах, то максимальне значення за
кожною складовою дорівнює 1. Тоді максимальна
величина сукупного потенціалу за формулою (23)
складе 1,61 у.о. Мінімальне значення потенціалу дорівнює нулю. Виходячи з цього, обґрунтуємо шкалу
значень сукупного потенціалу підрозділу, розділивши
максимальне значення на три діапазони – низький
потенціал, середній та високий (табл. 4).
Таблиця 4
Інтерпретація значень
сукупного потенціалу підрозділу
Величина
сукупного потенціалу,
у. о
0,00 – 0,48
0,48 – 1,12
1,12 – 1,61

Інтерпретація
результату
Низький потенціал
Середній потенціал
Високий потенціал

Для визначення діапазонів значення інтерпретації результатів за кожною складовою сукупного потенціалу підрозділу ( В к ), використовуємо табл. 5.
Виконані розрахунки дають можливість перейти до аналізу сукупного та часткових потенціалів
підрозділу швидкого реагування.
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Таблиця 5
Інтерпретація значень
часткових потенціалів підрозділу
Величина
часткового
потенціалу, у.о.
Вк < 0,30
0,30 ≤ Вк ≤ 0,70
Вк > 0,70

Інтерпретація
результату
Низький потенціал
Середній потенціал
Великий потенціал

Таблиця 6
Допустимі значення зниження сукупного
потенціалу підрозділу, що забезпечують
виконання поставленого завдання
Боєздатність
сил та засобів
ПШвР
Боєздатні

Сьомий і восьмий етап. Оцінка й аналіз часткових та сукупного потенціалів підрозділу швидкого
реагування.
За формою квадрат-потенціалу ПШвР робляться висновки:
1. За розмірами квадрату. Для інтерпретації та
оцінки результатів за окремими складовими сукупного потенціалу використовується така шкала значень:
якщо довжина вектору В к >70 – ПШвР має за
даним вектором великий потенціал;
якщо довжина вектору 30≤ В к ≤70 – ПШвР має
за даним вектором середній потенціал;
якщо довжина вектору В к <30 – ПШвР має за
даним вектором малий потенціал;
2. За типом квадрату потенціалу. Якщо довжина вектору В1  В 2  В3  В 4 – ПШвР має збалансований потенціал (форма графічної фігури є квадратом). Якщо довжина векторів В1  В 4 сильно різниться – ПШвР має незбалансований потенціал
(форма графічної фігури є неправильним чотирикутником).
При визначенні меж інтервалів (табл. 4), в яких
повинен знаходитися сукупний потенціал ПШвР
щоб забезпечити необхідний рівень виконання завдання, автор виходив з того, що неповна реалізація
сукупного потенціалу ПШвР рівносильна зниженню
боєздатності його сил і засобів (табл. 6).
Виходячи з цього критеріями оцінки ефективності ОСД ПШвР обрано такі значення П , при попаданні в які слід очікувати:
1) завдання, що покладені на ПШвР під час
СтДВ(С), будуть виконані у встановлені терміни і
запланованим рівнем – при 1,61≥ П >1,12;
2) завдання, що покладені на ПШвР під час
СтДВ(С), будуть виконані, але з перевищенням
термінів і/або рівнем нижче запланованого – при
1,12≥ П ≥0,48;
3) завдання, що покладені на ПШвР під час
СтДВ(С), будуть не виконані – при П <0,48.
Отримана в результаті розрахунків оцінка та її
складові будуть основою для проведення аналізу сукупного та часткових потенціалів ПШвР при виконанні
завдань, що пов’язані із забезпеченням безпеки ДК.
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Обмежено
боєздатні
Не боєздатні

Рівень
виконання поставленого завдання
Завдання виконано
у встановлені
терміни з встановленим рівнем
Завдання виконано
з перевищенням
термінів і/або
більш низьким
рівнем
Завдання
не виконано

Рівень
зниження
потенціалу,
у.о.
до 0,48

0,48–1,12

понад 1,12

На основі аналізу комплексної оцінки і її складових представляється можливим провести аналіз,
який включає:
1) Порівняння отриманої оцінки за векторами
з
максимально
можливою.
Якщо
В1  В 4
В1  В 2  В3  В 4  1, 00 , то реалізація потенціалу
підрозділу буде максимальною і подальший аналіз
можна не проводити. У разі якщо В1  В 4 <1,00 то в
залежності від величини відхилення здійснюється
перехід до другого етапу.
2) Визначення векторів сукупного потенціалу
чисельні значення яких нижче нормативних.
3) Аналіз впливу векторів сукупного потенціалу на виконання завдань під час участі у стабілізаційних діях військ (сил).
4) Визначення основних заходів, шляхів удосконалення векторів, які дозволять збільшити ефективність застосування підрозділу швидкого реагування.
5) На основі визначених заходів приймається
рішення і складається план підвищення ефективності векторів і сукупного потенціалу в цілому.

Висновки
Таким чином, у статті розроблено методику
оцінювання ефективності застосування ПШвР під
час СтДВ(С) в основу якої покладено графоаналітичну модель оцінки сукупного потенціалу. Методика
дає змогу оцінити потенціальну ефективність ПШвР
під час СтДВ(С), наочно побачити існуючі проблемні питання та обґрунтувати напрями їх усунення.
Перспективами подальших досліджень слід
вважати оцінювання бойових і охоронних можливостей ПШвР та обґрунтування практичних рекомендації щодо їх застосування за призначенням під час
СтДВ(С).
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
ВО ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК (СИЛ)
О. Глуздань
В статье разработана методика оценки эффективности применения подразделений быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во время участия в стабилизационных действиях войск (сил) в основу
которой положен графоаналитического модель оценки совокупного потенциала. Методика позволяет оценить потенциальную эффективность подразделений быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во
время участия в стабилизационных действиях войск (сил), наглядно увидеть существующие проблемные вопросы и
обосновать направления их устранения.
Ключевые слова: стабилизационные действия войск (сил), Государственная пограничная служба Украины, подразделения быстрого реагирования, эффективность применения, методика оценки.
ASSESSMENT PROCEDURE OF EFFECTIVE DEPLOYMENT
OF RAPID RESPONSE UNITS OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE DURING
ENGAGEMENT IN STABILIZATION ACTIONS OF TROOPS (FORCES)
O. Hluzdan
The practice of operational-service activitiy shows that the methodical apparatus for assessing the effectiveness of the actions of forces and means of the bodies of the State Border Guard Service of Ukraine is becoming a necessary instrument in the
activity of the authorities at all levels, with the help of which valid decisions on their (forces and means) application are made. In
this case, the methodical apparatus for evaluating the effectiveness of the activity should ensure the correctness of the result, the
possibility of its control, the identification of weaknesses and definition of new requirements and recommendations on the basis
of this.
So, the expansion of the instrumental base and computational framework of the border science concentrates the attention
of researchers on the elaboration of methods that should provide all areas of operational-service activity of the State Border
Guard Service.
A methodology for assessing the effectiveness of using the rapid response units of the State Border Guard Service of
Ukraine during participation in the stabilization actions of troops (forces), based on a graph-analytic model for estimating aggregate potential, has been devised in the article. The methodology makes it possible to assess the potential effectiveness of the
rapid response units of the State Border Guard Service of Ukraine during participation in the stabilization actions of troops
(forces), to see clearly the existing problem issues and to substantiate the directions for their elimination.
Further research should be concentrated on the evaluation of the combat and security capabilities of the rapid response
units and justification of practical recommendations for their usage during the participation in the stabilization actions of the
troops (forces).
Keywords: stabilization actions of troops (forces), State Border Guard Service of Ukraine, rapid response units, effective
deployment, assessment procedure.
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