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Вступ. У сучасних умовах динамічного реформування силових структур 

України, регіональні сили охорони правопорядку (СОПр) виконують широкий 

обсяг завдань як у плановому порядку так тих, які виникають зненацька в разі 

ускладнення обстановки в регіоні держави. Найбільш складними з них є ті, які 

виконуються за умов надзвичайних обставин і в разі вирішення завдань за 

планом територіальної оборони (ТРО) держави.  

На сьогоднішній день, у разі виникнення надзвичайних обставин, або 

заворушень у регіоні держави зазначені органи силових структур розгортають 

власну систему управління і діють майже самостійно у режимі 

квазіцентралізованого. При відсутності єдиного центру управління на чолі з 

єдиним органом управління (ЄОУ) неможливо ефективно вирішити наступні 

проблемні питання:  

– організувати централізоване оповіщення і збору необхідних за 

ситуацією органів і підрозділів силових структур, які розгорнуті у регіоні 

держави; 

– розробити комплект документів щодо управління регіональними 

силами і особливо в разі динамічної та непередбаченої зміни обстановки;  

– попередньо розробити методичні підходи щодо ситуаційного розподілу 

наявних і необхідних сил і засобів за усіма завданнями, які можуть виконувати 

регіональні сили охорони правопорядку за надзвичайних ситуацій і за планом 

територіальної оборони;  

– спланувати тренування органів і підрозділів регіональних сил охорони 

правопорядку за єдиним замислом з мінімальними ресурсними затратами;  

– спроектувати доцільну структуру системи управління здатної 

забезпечити стійке і оперативне управління силами в складних умовах 



обстановки мирного і воєнного часу;  

– розробити оптимальні підходи щодо автоматизації процесів управління 

органами і підрозділами у складній обстановці;  

– створити єдиний інформаційний-розвідувальний центр у регіоні 

держави здатний забезпечити ефективне виконання силами завдань мирного і 

воєнного часу;  

– розробити механізм єдиної системи всебічного забезпечення дій 

регіональних сил охорони правопорядку у складній обстановці (тилового, 

технічного, медичного і інформаційного забезпечення);  

– створити і доцільно використати регіональні телекомунікаційні системи 

обміну інформації тощо.  

Виходячи із зазначеного вище, розглянуто лише питання щодо 

обґрунтування необхідності створення єдиного органу управління регіональних 

сил охорони правопорядку. Продовження матеріалів праці буде здійснено 

згодом. 

1. Передумови можливих сумісних дій силових структур  

в регіоні держави за єдиним замислом і планом 

Сумісні дії силових структур спрямовані на забезпечення основних сфер 

національної безпеки і у першу чергу: внутрішньополітичної безпеки, безпеки 

держави, економічної і екологічної, не принижуючи ролі і місця соціальної, 

воєнної, науково-технічної і інформаційної безпеки. Зазначені сили є 

механізмом забезпечення усього комплексу основних сфер національної 

безпеки, які гарантують власне безпеку державі, суспільству і людині. 

Важливість зазначених питань потребує відповідної системи управління як у 

центрі так і у регіонах держави. Тут під системою управління розуміється 

сукупність органів і організацій, які взаємопов’язані і взаємозалежні в разі 

вирішення загального завдання з забезпечення національної безпеки держави. В 

такій системі поки що не розглядається:  

– детальний склад органів і організацій;  

– канали обміну інформації;  



– організаційні і технічні принципи її побудови.  

До складу такої системи входять:  

– органи виконавчої влади, у відповідності до діючої Конституції;  

– представники воєнної організації держави;  

– правоохоронні органи держави.  

Кожний із зазначених складових здійснюють управління, як свідомий і 

послідовний управлінський процес, притаманними їм методами та взаємодіють 

за принципом старшинства визначеного сутністю завдання, яке вирішують, і 

директивними вказівками старшого начальника. Створена система управління, 

як процес,  забезпечує сумісність дій органів і організацій держави щодо 

забезпечення безпеки держави (рисунок 1). 
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Рис. 1. Сумісність дій органів і організацій держави  
щодо забезпечення безпеки держави 
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Сумісні дії силових структур, які розгорнуті у регіоні держави 

здійснюються за різних умов оперативної обстановки (у подальшому 

обстановки). Зміна обстановки залежить від багатьох чинників і може 

відбуватися за складним, найчастіше непередбаченим сценарієм, варіант якого 

подано на рисунку 2.  

Проведене моделювання процесу функціонування лише регіональних сил 

охорони правопорядку (СОПр), призначення і склад яких подано у 

подальшому, дозволили визначити певну послідовність зазначеного і 

тривалість його складових. 

На проміжку часу 10 tt ...  і ∞tt 6 ...  сили охорони правопорядку 

залучаються до виконання завдання з охорони громадського порядку (ОГП) і 

забезпечення громадської безпеки (ЗГБ) у звичайній обстановці. На проміжку 

часу 21 tt ...  відбувається перехід від звичайної до ускладненої обстановки. На 

проміжку часу 52 tt ...  проводиться спеціальна операція з припинення 

заворушень в регіоні держави, викликаних соціально-політичною кризою.  

 
Під регіоном держави розуміється сукупність декількох (трьох-п’яти) 

регіонів, як адміністративно-територіальних одиниць держави (областей 
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Рис. 2. Послідовність зміни обстановки в регіоні держави (варіант) 
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Часові показники: 21 t...t  – перехід від звичайної до ускладненої оперативної 
обстановки може бути від декілька діб до декілька неділь; 32 t...t  – наростання 
ускладнення оперативної обстановки може бути у межах від декількох годин до 1-2 днів; 

43 t...t  – етап стабільності складної оперативної обстановки може бути від декілька днів 
до декілька неділь.  



України) [1]. У разі успішного виконання завдання регіональними силами 

охорони правопорядку здійснюється перехід від ускладненої до звичайної 

обстановки (проміжок часу 65 tt ... ). Звідси виникає проблема організації 

оперативного управління зазначеними силами на протязі часу 61 t...t , що може 

складати декілька неділь. Без заздалегідь розробленої стійкої і ефективної 

системи управління, яку очолює єдиний орган управління, ці процеси будуть 

слабко керованими [2]. Такі процеси можуть відбуватися в окремій місцевості 

(населений пункт і за його межами), в регіоні, як адміністративно-

територіальній одиниці (область України). Останнє будемо називати регіон 

держави [1]. У цьому процесі до традиційно признаних регіональних сил 

охорони  правопорядку (органів і підрозділів поліції та Національної гвардії 

України) долучаються органи і підрозділи інших силових структур, які 

розгорнуті у регіоні держави. Підходи щодо визначення узагальнених 

регіональних сил охорони правопорядку показано нижче. Такими силами за 

різних умов обстановки необхідно стійко і ефективно управляти [3]. 

На центральному рівні створена система управління відповідає 

принципам політичного і військового керівництва державою за будь-яких умов 

обстановки мирного часу і як показали події 2013–2016 р. р., ця система у 

цілому спрацює в умовах воєнної загрози Україні. 

На регіональному рівні, де розгорнуті органи і підрозділи силових 

структур відсутня чітка система централізованого управління, що може при 

ускладненні обстановки негативно вплинути на результати розрізнених дій 

силових структур. Можливість виникнення складної обстановки у будь-якому 

із регіонів держави, або у декількох одночасно обумовлюється реально 

існуючими зовнішніми і внутрішніми чинниками як у мирний час так і у разі 

виникнення воєнної загрози на кордоні України.  

До зовнішніх чинників слід віднести:  

– наростання соціально-політичного незадоволення більшої частини 

населення України;  

– постійна внутрішньополітична боротьба на вищих ешелонах влади;  



– неузгодженість у сумісних діях усіх гілок влади;  

– нестабільний імідж України у світі;  

– існуюча енергетична залежність від Російської федерації;  

– багатонаціональний склад окремих регіонів держави;  

– існуючі територіальні претензії держав сусідок до України. 

Що стосується внутрішніх чинників слід враховувати:  

– постійна реорганізація органів і підрозділів силових структур;  

– відсутність єдиної технічної політики щодо комплексного розвитку 

засобів управління і зв’язку;  

– відсутність автоматизованих систем управління силами охорони 

правопорядку. 

Крім того, до зовнішніх чинників, що з’явилися декілька років, слід 

віднести:  

– політичні суперечки з погрозою розподілу держави на автономні 

регіональні утворення;  

– надзвичайні ситуації техногенного та природнього походження, 

епідемій, епізоотій тощо.  

За цих умов виникне потреба сумісного залучення органів, військ (сил) 

силових структур держави з метою забезпечення безпеки держави.  

У разі можливої загрози розподілу держави на автономні республіки 

(окремі регіональні утворення) постане питання кому повинні 

підпорядковуватися війська (сили) силових структур. Досвід залучення силових 

структур, при ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції 

показав на необхідність в мінімально стислі строки створення оперативних 

угруповань силових структур для вирішення завдань, які ніколи в інших 

державах світу не вирішувались. При цьому, як ніколи раніше, постало питання 

щодо створення централізованого управління спеціальними підрозділами щодо 

боротьби з аваріями і катастрофами такого масштабу. Аналогічні ситуації 

створюються при ліквідації наслідків масштабних пожеж, розгулу природньої 

стихії, витоку небезпечних отруйних рідин та газів На порядок денний стало 



питання щодо створення науково-обґрунтованої єдиної державної системи 

захисту населення [4]. Можливість виникнення внутрішнього збройного 

конфлікту може стати наслідком політичної суперечки з погрозою розподілу 

держави на автономні республіки, або спроба відокремитись деяким частинам 

(регіонам України) з метою приєднатися до держав сусідок  

У разі виникнення такої ситуації негайно може постати низка складних 

проблем, а саме [5–7]:  

– створення єдиного органу управління об’єднаного командування 

регіональних сил охорони правопорядку в певній зоні (регіоні держави) для 

ліквідування незаконних збройних формувань (НЗФ) і назріваючого збройного 

конфлікту; 

– визначення необхідної кількості пунктів управління (ПУ) 

(стаціонарних, польових рухомих, захищених) в населених пунктах та за їх 

межами;  

– визначення структури системи зв’язку, яка б у першу чергу 

забезпечувала скритність і оперативність управління;  

– здатність органів державної влади і військового управління 

організувати службово-бойові (бойові) дії (оцінити обстановку, прийняти 

рішення, ввести війська (сили) в бій, організувати бій як в населеному пункті 

так і за його межами, вивести війська (сили) з бою, відновити їх боєздатність); 

– здатність старших начальників і командирів організувати ефективну 

взаємодію. 

Міжнародний досвід показує, що лише для держав Європи, конфлікти 

виникали як:  

– цивільна війна (Греція, 1945-1949 р., Албанія, 1997 р.);  

– етнічний конфлікт (Боснія і Герцеговина, 1992-1995 р., Хорватія 1991-

1995 р);  

– збройний конфлікт (Угорщина, 1956 р.);  

– зіткнення демонстрантів з урядовими силами (Румунія, 1989 р.); 

– терористичні акти, військовий переворот (Туреччина, 1977-1980 р.); 



– введення радянських військ і військ Демократичної республіки 

Німеччини у Чехословаччину, 1968 р.).  

Наслідком будь-якого збройного конфлікту є великі людські втрати 

(рисунок 3 [8]), тому держава і її силові структури, в тому числі і сили охорони 

правопорядку, повинні бути готовими до розвитку таких подій в будь-який час. 

Яскравим прикладом можуть бути березневі події 2008 р. в Косово і події на 

весні 2010 р. в Киргизстані та в Україні за останні роки.  
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Конфлікти, як правило виникають, в окремому регіоні держави, тому 

проблема визначення доцільних меж такого регіону, можливості держави щодо 

розгортання необхідної кількості сил охорони правопорядку, створення 

необхідної системи управління і всебічного забезпечення зазначених сил з 

метою ефективного впливу на будь-яку ситуацію, в тому числі і на збройний 

конфлікт є актуальною.   

Складною проблемою для України залишається територіальні претензії 

сусідніх держав; економічний тиск з боку ресурсно-забезпечених сусідніх 

держав та інших економічно розвинутих держав. Усі ці чинники змушують 

державу постійно бути на готовими відбити будь-який прояв тиску з боку 

інших держав.  

Отже, існуючі реалії підтверджують можливих сумісних дій силових 

структур в регіону держави за єдиним замислом і планом за різних умов 

Позначення: 
1 – Латинська Америка, 705000 чол. 
2 – Ближній Схід і Північна Африка, 
1000000 чол. 
3. Африка (без північної частини), 
4380000 чол. 
4. Європа, 288000 чол. 
5. Центральна і Південна Азія, 
2857000 чол. 
6. Східна Азія 10447000 чол. 
7. Усього в зазначених регіонах 
світу, 1969500 чол. 

Рис. 3. Людські втрати в конфліктах, кризах, війнах у 1945-1997 роках 



обстановки, що може скластися навіть в супереч певним прогнозам, тим паче з 

застосуванням методу історичної аналогії, який на сьогоднішній день майже 

непридатний для прогнозування. 

Зазначені вище чинники по різному впливають на залучення складових 

регіональних сил охорони правопорядку в умовах ускладненої обстановки 

навколо України (таблиця 1), що потребує заздалегідь підготовленої 

регіональної системи управління здатної забезпечити стійке і ефективне 

управління силами.  

Таблиця 1 
Чинники впливу на залучення регіональних сил охорони 

правопорядку у разі ускладнення обстановки навколо України 
Джерела  
впливу 

Чинники впливу Ранг чинника 
окремого  

джерела іα  
 

Склад 
залучених 
силових 
структур 

внутрішні   політичні суперечки з погрозою розподілу 
держави на автономні угруповання 

0,5 СОПр, 
ДПСУ 

   виникнення масштабних аварій техногенного 
характеру, епідемій, епізоотій, що потребує 
залучення військ (сил) силових структур, в 
тому числі і СОПр 

0,3 ДСНС, 
СОПр,  
ЗСУ 

   загроза виникнення внутрішнього збройного 
конфлікту  

0,05 СОПр, 
ДПСУ, ЗСУ 

зовнішні   територіальні претензії держав-сусідок 0,1 ЗСУ, СОПр, 
ДПСУ 

   економічний тиск з боку ресурсно-
забезпечених держав сусідок і інших 
економічно-розвинутих держав 

0,05 ДПСУ, 
СОПр 

Позначення: СОПр – сили хорони правопорядку; ДПСУ – Державна прикордонна 
служба України; ДСНС – Державна служба надзвичайних ситуацій; ЗСУ – Збройні сили 
України.  

 

Отже, внутрішні і зовнішні чинники впливають на залучення 

регіональних сил охорони правопорядку заради забезпечення безпеку держави. 

Органи виконавчої влади держави, воєнна організація держави та 

правоохоронні органи держави і правоохоронні органи спеціального 

призначення виконують свої функції сумісно на стику органів і організацій. За 

цих умов вкрай необхідно в регіоні держави створити регіональну систему 



управління, яка б була здатною здійснювати управління відповідними силами 

за будь-яких умов обстановки.  

Крім зазначеного вище, залишаються невирішеними питання у середині 

держави, які за певних обставин можуть бути серйозним чинником загрози 

внутрішньої безпеки України.  

На сьогоднішній день на території України нараховується близько 7 

осередків можливої загрози внутрішньої безпеки, що складає близько 30 % 

території і 40 % населення держави (таблиця 2).  

Враховуючи, що в Україні близько 20 сімей володіють 95 % національного 

багатства держави, а 90 % – це бідні люди, середній пересічний громадянин 

України живе бідніше ніж аналогічний громадянин Європи майже у 10 разів, 

ціни на товари, харчі і послуги щороку збільшуються на 70...90 %, люди праці 

(вчитель, науковець, лікар, робітник промисловості тощо) не можуть ні 

отримати від держави, ні побудувати або купити житло, все це може 

спровокувати соціально-політичне незадоволення населення і викликати масові 

порушення громадського порядку.  

Випускники вищих навчальних закладів не можуть влаштуватися на 

роботу, що змушує більшість з них шукати її за кордоном.  

Отже, враховуючи комплексно внутрішні і зовнішні чинники, які можуть 

вплинути на внутрішньополітичну безпеку держави, слід розглядати як одну із 

першочергових проблем – це комплексне залучення органів і підрозділів 

силових структур, які розгорнуті у регіоні держави, для забезпечення у першу 

чергу охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки за 

будь-яких умов обстановки при проведенні спеціальних операцій, викликаних 

наступними негараздами: соціально-політичними, економічними, природно-

техногенними, недбалістю людей і можливих дій держав сусідок щодо 

економічного або воєнного тиску на Україну. 

 
 
 
 



Таблиця 2 
Характеристика осередків можливої загрози внутрішньої безпеки в 

окремих регіонах України 
Район осередку  Характеристика осередку 

   Закарпаття    Загроза пов’язана з русинським рухом в Закарпатті. Центр 
русинського руху знаходиться у м. Мукачево Закарпатської 
області. 
   Загальна кількість громадян, що етнічно усвідомили себе 
русинами в Україні, складає біля 160 тис. чоловік. Приблизно така 
ж кількість русинів проживають у Східній Словаччині. У 1993-
1994 роках русинський рух здійснив спробу створення своєї 
власної держави шляхом об’єднання усіх русинів і утворення 
власної держави. Завдяки рішучим політичним рішенням 
керівництва України та зусиллям Прикордонних військ і 
Національної Гвардії України русинський рух було призупинено, 
але осередок залишається і досі, очікуючи свого рішення на 
політичному рівні і виступають за федералізацію України.  

   Буковина    Напруженість обстановки у даному регіоні характеризується 
значною кількістю осіб молдавської національності, які 
проживають на сході Чернівецької області, що може привести до 
масових переходів населення через кордони України. 

   Південь 
Закарпатської області  

   На Півдні Закарпатської області переважну кількість населення 
складають угорці, які мають міцні етнічні, культурні, родинні та 
навіть економічні зв’язки з Угорщиною. На сьогоднішній день це 
питання стоїть гостро, але у разі заборони вільного перетинання 
через кордони на даній ділянці, можуть виникнути проблеми 
соціально-політичного характеру та привести до некерованого 
розвитку подій, для стабілізації обстановки буде необхідним 
залучення силових структур (регіональні сили охорони 
правопорядку). 

   Тернопілля 
 

   Загальний осередок напруженості – це соціально-економічна 
відсталість Західної України від Східної. Найбіднішою областю є 
Тернопільська, значна частина населення працює за кордоном і 
життєвий рівень частково залежить від надання робочих місць у 
прикордонних державах. Незайнятість населення у міжсезонний 
період при  добрій організації зацікавлених політичних сил може 
призвести до масових виступів з певними соціально-політичними 
вимогами, які можуть призвести до нестабільності в Західному 
регіоні держави. Прикладом таких подій були у 2004 року під час 
виборів Президента України, коли переважна більшість людей на 
майданах і вулицях м. Києва були родом з Західних областей 
України.     

 
За цих умов важливим є визначення:  

– ролі і місця силових структур щодо створення узагальнених 

регіональних сил охорони правопорядку, системи централізованого управління 

органами і підрозділами силових структур, які розгорнуті у регіоні держави;  



– структури системи управління регіональними силами охорони 

правопорядку;  

– можливі наслідки при не вирішені існуючої проблеми.  

 

2. Державницькі підходи до обґрунтування розширеного поняття 

“регіональні сили охорони правопорядку” 

Суть актуальність проблеми полягає в наступному. По-перше, з точки 

зору забезпечення внутрішньої безпеки держави сили охорони правопорядку є 

складовими правоохоронних органів до яких відносяться органи прокуратури, 

внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони державного 

кордону, органи державної податкової служби, державної контрольно-

ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, що 

здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції. Правозастосовні та 

правоохоронні функції реалізуються через правоохоронну діяльність, яка за 

своєю структурою поділяється на:  

– запобігання виникненню умов і причин суспільно-небезпечних явищ;  

– припинення процесу їх розвитку таких явищ;  

– припинення, а при необхідності і ліквідацію наслідків зазначених явищ. 

Сили охорони правопорядку, які структурно можна подати як:  

– частка органу центральної виконавчої влади, яка відповідає за 

внутрішню безпеку держави;  

– органи і підрозділи силових структур, які розгорнуті в регіонах держави 

– регіональні сили охорони правопорядку;  

– органи і підрозділи на місцях (в окремих населених пунктах), 

призначені для забезпечення внутрішньої безпеки держави.  

Під внутрішньою безпекою держави будемо розуміти часку від 

загальнонаціональної безпеки, яка охоплює проблеми пов’язані з захищеністю 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за 

якою забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 



інтересам. Для сил охорони правопорядку в плані забезпечення внутрішньої 

безпеки держави визначені завдання, які пов’язані з охороною громадського 

порядку і забезпечення громадської безпеки за різних умом ускладнення 

обстановки в регіоні держави як у мирний так і воєнний час. 

Виходячи з зазначеного вище актуальним є питання визначення:  

– існуючого складу регіональних сил охорони правопорядку;  

– спроможність виконувати увесь обсяг завдань з охороною громадського 

порядку та забезпеченням громадської безпеки за будь-яких умов обстановки; 

– спроможність існуючої системи управління забезпечити стійке і 

ефективне управління силами за будь-яких умов обстановки як мирного так і 

воєнного часу.  

По-друге, з точки зору створення необхідної системи управління 

регіональними силами охорони правопорядку. Система управління 

регіональними силами охорони правопорядку призначена забезпечувати 

управління органами, військовими і невійськовими формуваннями при 

виконанні ними службових і службово-бойових завдань (СБЗ) в різних умовах 

обстановки (звичайної, ускладненої, критичної і надзвичайної). У подальшому 

зазначені органи і підрозділи будемо називати об’єктами управління. Для 

ефективного управління зазначеними об’єктами необхідно створити систему 

певної структури. Звідси виникає проблема чіткого визначення призначення і 

складу регіональних сил охорони правопорядку. 

Основні положення щодо регіональних сил охорони правопорядку 

викладені у [9] з позицій центральних органів державної влади і з позицій 

керівництва правоохоронних органів, а також доцільний склад і перелік завдань 

у залежності від стану обстановки в регіоні. Зазначене положення оприлюднено 

на науково-практичних конференціях та круглому столі з питань ролі силових 

структур що забезпечення національної безпеки держави [7, 10–12] 

Для вироблення єдиного розуміння суті поняття ”регіональні сили 

охорони правопорядку” слід звернути увагу на зміст напрацювань з цього 

питання.  



У праці [9] зафіксовано, що сили охорони правопорядку, які залучаються 

до службово-бойової діяльності у сфері безпеки − 1). У широкому розумінні (з 

позицій центральних органів державної влади):  

− правоохоронні і військові органи держави, у складі яких є підрозділи 

(частини, з’єднання), які відповідно до чинного законодавства призначені для 

виконання таких завдань: забезпечення захисту територіальної цілісності 

держави, захисту конституційного ладу та державної влади від спроби їх зміни 

або захоплення шляхом насильства;  

– забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку, 

забезпечення особистої безпеки громадян, охорона їх прав і свобод, життя, 

власності від протиправних та злочинних посягань під час масових заходів; 

охорона об’єктів державного значення, спеціальних і військових вантажів, 

дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на 

території країни; конвоювання осіб, взятих під варту, підсудних, осіб, засуджених 

до позбавлення волі, і охорона їх під час судового засідання, а також під час 

екстрадиції осіб за межі країни;  

– здійснення заходів, пов’язаних з припиненням актів організованої 

злочинності, тероризму, диверсій у випадках загрози життю громадян, захоплення 

заручників, транспорту і об’єктів населених пунктів та у частині роззброєння і 

ліквідації незаконних збройних формувань;  

– забезпечення безпеки працівників суду, осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, членів їх сімей, близьких родичів та охорона 

місцевих, військових судів, апеляційних судів та Верховного Суду; 

– переслідування  і затримання осіб, що взяті під варту, підсудних і осіб, 

засуджених до позбавлення волі, або заарештованих, які втекли з-під варти; 

– захист населення та території у надзвичайних ситуаціях техногенного, 

природного і військового характеру;  

– надання допомоги з ліквідації масових заворушень, проявів групової 

непокори в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах;  

– припинення збройних конфліктів та інших протиправних дій на 



державному кордоні;  

– підтримання правового режиму надзвичайного стану в країні;  

– надання допомоги Збройним Силам у виконанні заходів територіальної 

оборони, заходів, спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану. 

2). У вузькому розумінні (з позицій керівництва правоохоронних органів) 

− власне підрозділи (частини, з’єднання) правоохоронних і військових органів 

держави, які відповідно до чинного законодавства призначені або по суті здатні 

виконувати завдання із службово-бойової діяльності. 

Одночасно у праці [2] обґрунтовано наступне. 

1. У сучасних умовах динамічного реформування силових структур 

України, регіональні сили охорони правопорядку виконують широкий обсяг 

завдань як у плановому порядку так і зненацька виникаючих. Найбільш 

складними з них є ті, які виконуються за умов надзвичайних обставин, які 

можуть бути в умовах мирного і воєнного часу.  

На сьогодні, динамічними чинниками нестабільності у державах світу і 

зокрема в Україні стали такі негативні явища як внутрішні суперечки 

(політичні, етнічні, етнорелігійні тощо), що можуть перерости у масові 

порушення громадського порядку, а за певних обставин – у заворушення.  

Крім того, зношеність основних фордів в Україні, наявність великої 

кількості підприємств зі шкідливим для навколишнього середовища 

виробництвом, велика кількість військових арсеналів, відтік з держави 

високопідготовлених спеціалістів, поширена недбалість людей і погоня 

власників за бізнесовими прибутками на високотехнологічних і небезпечних 

для життя працівників підприємствах є підґрунтям до виникнення 

надзвичайних обставин.  

У зоні ліквідації надзвичайних обставин, поряд з проведенням 

спеціальних заходів, регіональні сили охорони правопорядку вирішують 

завдання щодо охорони громадського порядку і забезпечення громадської 

безпеки. До виконання цих завдань крім традиційного складового регіональних 

сил охорони правопорядку – органів і підрозділів Міністерства внутрішніх 



справ залучаються органи і підрозділи Служби безпеки України, Державної 

служби надзвичайних ситуацій, Збройних сил України (війська служби 

правопорядку), а при необхідності Державної прикордонної служби України і 

регулярних війська Збройних сил України, які розгорнуті у визначеному регіоні 

держави. 

2. У цій же праці, на основі аналізу передумов можливих сумісних дій 

силових структур у регіоні держави за єдиним замислом і планом, визначено 

показники регіональних сил охорони правопорядку, існуючої системи 

управління силовими структурами, які розгортаються у регіонах держави для 

вирішення сумісних завдань за надзвичайних обставин, та чинників, які 

впливають на процеси управління зазначеними силами у складній обстановці, а 

також у загальному вигляді обґрунтована необхідність і порядок формування 

структури системи управління регіональними силами охорони правопорядку.  

Деталізація наукового рішення проблеми формування доцільної 

структури системи управління регіональними силами охорони правопорядку 

пов’язана з:  

– розробленням комплексної методики оцінювання існуючої системи 

управління регіональними силами охорони правопорядку (реалізовано у [13]); 

– розробленням комплексної методики синтезу доцільної структури 

системи управління регіональними силами охорони правопорядку здатної 

забезпечити оперативне управління об’єктами управління у складній 

обстановці (реалізовано у [14]);  

– розроблення методу зонного поетапного параметричного аналізу і 

синтезу структури системи управління регіональними силами охорони 

правопорядку (практична реалізація викладена і оприлюднена [5]);  

– обґрунтуванням порядку формування єдиного органу управління 

регіональних сил охорони правопорядку (викладено у [15, 16, 10, 11]). 

3. Можливі сумісні дії силових структур, які розгорнуті у регіоні 

держави, здійснюються за різних умов обстановки, зміна якої залежить від 



багатьох чинників і може відбуватися за складним, найчастіше непередбаченим 

сценарієм (див. рис. 1.2).  

4. Визначена роль і місце силових структур, які розгорнуті у регіоні 

держави, щодо створення узагальнених регіональних сил охорони правопорядку. 

Для розгляду проблеми щодо необхідності удосконалення системи 

управління зазначеними силами розглянуто суть розширеного поняття 

”регіональні сили охорони правопорядку”, як доповнення до визначення 

викладеного у [9]. Сумісні дій органів і підрозділів силових структур, які 

розгорнуті у регіоні держави, при виконанні будь-якого завдання обов’язково 

пов’язаного з охороною громадського порядку і забезпеченням громадської 

безпеки (таблиця 3, з погляду автора).  

Таблиця 3 
Перелік вибіркових завдань, які виконують органи і підрозділи 

силових структур у регіоні держави  
Тип завдання Органи і підрозділи силової структури 

СБУ Підрозділи 
поліції 

ДСНС НГУ Окремі 
підрозділи 

ДПСУ 

ВСП 

Ліквідація наслідків 
стихійного лиха: 

      

 ПП +    +  
 БП + + +  +  
 БВЗ + + + + + + 
 Ліквідація наслідків 
недбалості людини 
(людей) 

      

  ПП +      
  БП + + + + + + 
  БВЗ + + +    
  Припинення масових 
безпорядків у населених 
пунктах (поза ними)  

      

  ПП + +  +   
  БП + + + + +  
  БВЗ + + + + + + 
  Боротьба з НЗФ       
  ПП + +  +   
  БП + + + +   
  БВЗ + + + +  + 

 
 
 

Позначення: СБУ – служба безпеки України; НГУ – Національна гвардія України; ДСНС – 
Державна служба надзвичайних ситуацій; ВСП – війська служби правопорядку ЗС України; 
“+” – у відповідності до існуючої законодавчої бази; НЗФ – незаконні збройні формування; 
ПП – попередня підготовка; БП – безпосередня підготовка; БВЗ – безпосереднє виконання 
завдання. 



Виконання сумісного завдання за часом розподіляється на три етапи: 

попередня підготовка (ПП), безпосередня підготовка (БП) і безпосереднє 

виконання завдання (БВЗ). У кожний із зазначених етапів органи і підрозділи 

виконують певні функції у відповідності до існуючої законодавчої бази і при 

цьому кінцевим результатом є виконання основного завдання з одночасною 

охороною громадського порядку і забезпеченням громадської безпеки.  

Прикладами таких завдань є:  

– ліквідація наслідків стихійного лиха – повені у західних областях 

України за останні 15 років, масові пожежі у південних, південно-східних і 

східних регіонах держави тощо;  

– ліквідація наслідків недбалості людини (людей) – пожежі на арсеналах 

(сховищах) Збройних Сил України (населені пункти Новобогданівка і Лозова);  

– припинення безпорядків у населених (поза населених) пунктів – 

можливий розвиток подій на шталт Франції 2008 р., Литви і Латвії 2009 р.;  

– боротьба з незаконними збройними формуваннями (НЗФ) – можливий 

розвиток подій на шталт Російсько-Чеченських війн або Антитерористичної 

операції в Донецькій та Луганських областях України.  

Отже, виходячи з умов виконання завдань, способи і форми дій силових 

структур повинні бути спрямовані на гармонійне виконання сумісних дій в 

регіоні (регіоні держави), як наведено на рисунку 4).  

Отже до розвитку визначення про сили охорони правопорядку, яке 

зроблено у праці [3, 9] з урахуванням, що вони виконують завдання не лише у 

плановому, регулярному порядку, а також під час проведення спеціальних 

заходів (операцій) за надзвичайних обставин мирного і воєнного часу з 

використанням правоохоронних, поліцейських, військових та інших методі, 

можна вважати, що до сил охорони правопорядку через службово-бойову 

діяльність можна зарахувати органи і підрозділи багатьох силових структур, 

які розгорнуті в регіоні (регіоні держави ) [3]. 

Зокрема від:  

– поліції Міністерства внутрішніх справ − підрозділи районних (міських) 



органів внутрішніх справ, підрозділи (частини) патрульної служби, підрозділи 

швидкого реагування, підрозділи безпеки дорожнього руху тощо; 

 
 

 
 

Умови виконання завдань 
(правовий режим) 

 
Повсякденна діяльність 

Ускладнення обстановки 

Надзвичайні обставини 

Надзвичайна ситуація 
природного та техногенного 
походження 

Надзвичайний стан 

Воєнний стан 

Особливий період 

Силові структури 

Збройні сили України 

Міністерство внутрішніх 
справ України 

Служба Безпеки України 

Державна прикордонна 
служба України 

Єдина система цивільного 
захисту населення і 

території держави (ЄСЦЗ) 

Служба безпеки України 

Збройні сили України 

Міністерство внутрішніх 
справ України 

Державна прикордонна 
служба України 
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території держави 

Рис. 4. Система залучення силових структур держави до виконання завдань за 
різних умов обстановки, що склалась в державі (в регіоні держави) 

Повсякденна 
діяльність 

Надзвичайні 
ситуації 

Надзвичайний 
стан 

Воєнний стан 

Позначення:               – не змінюють режим функціонування;              – здійснюють 
підготовку до виконання функцій іншого порядку;               – можуть залучатися при 
певних обставинах;                 – залучаються згідно існуючих законів України.  

Стан 
обстановки 



– Національна гвардія України − військові частини різного призначення;  

– Департаменту державної служби охорони − підрозділи з охорони 

об’єктів;  

– Державного департаменту з питань виконання покарань − підрозділи 

особливого призначення, зведені загони швидкого реагування;  

Державної прикордонної служби − підрозділи спеціального призначення; 

– військової служби правопорядку у Збройних силах − підрозділи з 

охорони військових об’єктів, патрульної служби, безпеки дорожнього руху, 

спеціального призначення;  

– оперативно-рятувальної служби цивільного захисту − рятувальні 

загони;  

– Служби безпеки України − підрозділи по боротьбі з тероризмом, 

підрозділи  по боротьбі з організованою злочинністю. 

Отже, можна стверджувати, що регіональні сили охорони правопорядку – 

це інтегральне об’єднання органів і підрозділів різних силових структур, які 

розгорнуті у регіоні держави з метою вирішення не лише специфічних (суто 

відомчих) завдань, а і таких, які прямо або опосередковано стосуються охорони 

громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Таким складом сил 

необхідно оперативно управляти при вирішенні завдань за різних умов 

оперативної обстановки, що склалась в регіоні держави у відповідності до 

існуючої законодавчої бази і визначених повноважень єдиного органу 

управління [16].  

У разі остаточного визначення завдань, які можуть бути покладені на 

регіональні сили охорони правопорядку як для мирного такі і воєнного часу, та 

організаційної їх структури, постане питання формування регіональних органів 

управління ними. Частково підходи до вирішення цього завдання викладено 

шляхом розробленої моделі [15]. 

У визначених регіонах держави функціонують регіональні органи 

управління тих чи інших силових структур держави (рисунок 5).     

 



 
Ці органи, в плані забезпечення безпеки держави (у тому числі і 

внутрішньої), підпорядковуються Президенту України, а в перспективі 

можливо органу виконавчої влади центру – Кабінету Міністрів України і 
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Рис. 5. Система органів управління силових структур (спрощена) 
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взаємний зв’язок органів управління в умовах повсякденної діяльності,              взаємний зв’язок 
органів управління в умовах ускладнення обстановки,                  передавання повноважень на 
вищому і регіональних рівнях держави. 
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взаємодіють з дорадчим органом управління держави – Радою національної 

безпеки і оборони. На регіональному рівні кожне міністерство (відомство) має 

відповідний орган управління, якому підпорядковані відповідні військові 

(невійськові) формування. 

В умовах повсякденної діяльності кожний орган управління виконує 

покладені функції в межах своїх повноважень, які передбачені положеннями 

існуючої законодавчої бази. В цих умовах порядок підпорядкування по 

вертикалі ієрархії здійснюється строго централізовано. На регіональному рівні, 

для управління об’єктами управління (ОБУ), кожний з органів розгортається на 

власному пункті управління (адміністративна будівля) і забезпечується 

засобами стаціонарного вузла зв’язку (ВЗ). Циркуляція інформації 

здійснюється централізовано і за межі власного контуру управління, як 

правило, не виходить. Кількісний і якісний склад органу управління кожної із 

організаційних структур формується в залежності від:  

– кількості об’єктів управління обуN ;  

– кількості інформації, яку він обробляє в години найбільшого 

навантаження (ГНН) гнноу.інфN , в умовах звичайної обстановки, з 

дотриманням вимог законодавчої бази щодо режиму праці в зазначених 

органах.  

При ускладнені обстановки мирного і особливо воєнного часу зазначені 

вище вимоги не обов’язкові до виконання.  

Під зазначений склад органу управління створюється пункт управління з: 

– необхідною кількістю робочих місць для посадових осіб по.рмn ;  

– визначенням необхідного рівня автоматизації оброблення інформації 

інф.автП ;  

– зручністю в роботі посадових осіб та встановленим роботним часом 

час.робТ  тощо.  

Крім того, в залежності від обсягу інформації, що обробляє орган в 

годину найбільшого навантаження чнноу.інфN , створюється вузол зв’язку 



необхідної пропускної спроможності пу.взС , а в залежності від відстані до 

об’єктів управління зуR  формуються вузол з необхідних засобів зв’язку. 

Взаємний зв’язок зазначених показників вказує на визначальний з них – 

кількість об’єктів управління (склад регіональних сил охорони правопорядку), 

які і визначають необхідний склад регіонального органу управління зазначених 

сил (єдиного органу управління) (рисунок 6).  

 
У разі ускладнення обстановки в регіоні, кожний регіональний орган 

управління, в залежності від різновиду умов обставин, що склалися, розгортає 

оперативний штаб (ОШ), який працює, як правило, в залі кризових ситуацій 

(ЗКС). Очолює оперативний штаб старша посадова особа органу управління 

силової структури, яка розгорнута в регіоні. За ситуацією або обставинами, що 

виникли, ускладнили обстановку і змусили виділити із усіх регіональних 

органів певний (старший регіональний орган управління), який відповідає за 

результати виконання завдання об’єктами управління в зазначених обставинах. 

Так, у період пожежної небезпеки серпня-вересня 2010 р в регіонах (областях) 

було розгорнуто до 10 оперативних штабів в обласній державній адміністрації і 

силових структур. По державі, лише на регіональному рівні – більше 50.  

На цей період такий орган управління повинен:  
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Рис. 6. Взаємний зв’язок показників системи управління  
регіональної силами охорони правопорядку 



– формуватися за кількістю посадових осіб у відповідності до кількості 

об’єктів управління (органів і підрозділів силових структур, які введені до 

складу регіональних сил охорони правопорядку, або сил іншого призначення); 

– за якість організаційної структури – відповідати встановленому 

значенню показника імовірності безпомилково вирішувати завдання з 

управління в складних умовах обстановки 8,0...95,0Р сроу.безп =  [17, 18]; 

– мати певні повноваження регіонального рівня [13, 19].  

Враховуючи, що в складних умовах обстановки в регіоні створюється  

велика кількість оперативних штабів (наприклад, більше 10), а у регіоні 

держави – більше 40 і вони один одному не підпорядковані, а взаємодію 

організує центральний орган виконавчої влади, доцільно у майбутньому в 

регіоні держави створити один постійно діючий старший орган управління 

регіональних сил охорони правопорядку. У подальшому такий старий орган 

управління будемо називати єдиним органом управління, порядок його 

формування потребує спеціального дослідження, враховуючи деякі 

напрацювання [2, 10]. Інші органи системи управління в регіоні держави є 

допоміжними і повинні підпорядковуватись єдиному, якій наділений певним 

статусом і має необхідні повноваження [16]. 

Для вирішення першого завдання – формування єдиного органу 

управління за кількістю посадових осіб запропоновано певний порядок 

оптимізації їх кількості і створення доцільної організаційної структури 

зазначеного органу. 

У праці [10] викладено порядок оптимізації чисельного складу і 

структури єдиного органу управління регіональних сил охорони правопорядку 

у залежності від визначеної кількості інформації, яка опрацьовується ним у 

годину найбільшого навантаження. Як правило, кількість інформації, що 

опрацьовує єдиний орган управління залежить від кількості підпорядкованих 

об’єктів управління (органів і підрозділів регіональних сил охорони 

правопорядку). На основі визначеної чисельності формується структура органу 



управління за показником імовірності безпомилкової його роботи у складних 

умовах обстановки.  

Суть проблеми:  

– у разі вирішенні сумісних завдань органами і підрозділами силових 

структур, які розгорнуті у регіоні держави, при ускладненні обстановки 

виникає необхідність щодо створення єдиного органу управління регіональних 

сил охорони правопорядку, який наділений необхідними повноваженнями;  

– на теперішній час відсутні методичні підходи щодо формування 

доцільної (оптимальної) чисельності єдиного органу управління регіональних 

сил охорони правопорядку і його структури здатного забезпечити оперативне 

управління силами за будь-яких умов обстановки як мирного так і військового 

часу. 

Суть підходу до рішення проблеми розглянуто через  взаємний зв’язок 

показників складових структури системи управління, які впливають на 

визначення оптимальної чисельності єдиного органу управління регіональних 

сил охорони правопорядку (рисунок 7). Такий підхід дозволяє визначити 

порядок оптимізації складу єдиного органу управління регіональних сил 

охорони правопорядку, які на першому етапі враховують взаємну залежність 

його чисельності посадових осіб єоу.поN  від інформаційного навантаження на 

вказаний орган управління у години найбільшого навантаження гнн.інфN .  

На другому етапі встановлюється залежність кількості робочих місць 

(РМ) пункту управління рмN  від чисельності посадових осіб єдиного органу 

управління. На третьому етапі встановлюються залежності основної осн.пуS  і 

загальної 
ΣпуS  площ пункту управління від кількості робочих місць для 

посадових осіб ( заб.пуосн.пупу SSS +=
Σ

), де заб.пуS  – площа пункту 

управління складників забезпечення). На четвертому етапі визначається 

залежність основних показників пунктів управління (живучість пу.жР  і 

мобільність пу.мобТ ) від його площі і кількості його складників. На п’ятому 



етапі формується структура єдиного органу управління за показником 

імовірності безпомилкової його роботи у годину найбільшого навантаження 

доп.оу.безпоу.безп РР ≥  . 

 

 
 

Отже, склад регіональних сил охорони правопорядку (кількість органів і 

підрозділів силових структур, які розгорнуті в регіоні держави) впливають на 

усі складові регіональної системи управління, а саме на:  

– єдиний орган управління, який створюється заздалегідь за рішенням 

центрального органу виконавчої влади;  

– пункти управління, як стаціонарні так і рухомі створеної системи;  

– систему зв’язку, як технічну основу системи управління, яка забезпечує 

обмін інформації, що циркулює в контурі управління регіональними силами 

охорони правопорядку. 

На теперішній час управління регіональними силами охорони 

правопорядку здійснюється з неавтоматизованих пунктів управління, а в 

перспективі – з автоматизованих. Частково напрямки автоматизації пунктів 

управління звідки буде здійснюватися керування регіональними силами 

Рис. 7. Взаємний зв’язок показників складових структури системи 
управління, які впливають на визначення оптимальної чисельності 
єдиного органу управління регіональних сил охорони правопорядку 
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ГНН.інфN  
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охорони правопорядку викладено у праці [20], де наведено аналіз 

автоматизованих систем управління Збройних сил колишнього Радянського 

Союзу,  їх трансформацію у вигляді комплексів засобів автоматизації Збройних 

сил України і розглянуті напрямки автоматизації пунктів управління 

регіональних сил охорони правопорядку. 

Проблема автоматизації процесів управління не нова, вона пов’язана з 

необхідністю підвищення оперативності управління об’єктами управління при 

протидії їх силам (об’єктам) агресивного зовнішнього середовища. 

Автоматизація в управлінському процесі лише тоді себе оправдує, коли органи 

управління не встигають за діями протилежної сторони щодо прийняття 

рішення і видача вказівок підлеглим на адекватні дії. У працях [21–25] 

агресивним середовищем вважаються засоби повітряного нападу (ЗПН), у праці 

[26] – засоби противника наземного, повітряного і морського базування. В той 

же час проблема автоматизації процесів управління регіональними силами 

охорони правопорядку  виникла як результат незадоволення органів управління 

щодо неоправданої тривалості часу циклу управління об’єктами управління в 

умовах ускладненої обстановки, що склалась в регіоні держави. Для вирішення 

існуючої проблеми необхідні, на першому етапі, науково обґрунтовані підходи 

щодо оснащення пунктів системи управління засобами автоматизації 

управління. У подальшому – здійснити розроблення системи формування 

підсистеми органів управління (єдиного органу управління і оперативних 

штабів силових структур за інформаційним принципом) з відповідними 

значеннями якісних показників [18], та доцільної системи зв’язку. Створена 

таким чином автоматизована система управління (АСУ) дозволить суттєво 

скоротити час циклу управління minцуТ →  об’єктами управління регіональних 

сил охорони правопорядку за рахунок зменшення часу рішення часткових 

управлінських завдань і збільшення їх кількості, які будуть вирішуватися в 

автоматизованому режимі.   

Вважаючи, що регіональні сили охорони правопорядку – це угруповання 

органів управління, спеціальних підрозділів, військових і невійськових 



формувань силових структур, які розгорнуті в регіоні держави і створена 

система управління цими силами повинна забезпечити управління ними на 

великій площі (3...4 області), в складних умовах обстановки як мирного так і 

військового часу та динаміці дій сил, тоді за класом систем її можна віднести до 

систем організаційного типу, звідси і постає проблема визначення:  

– склад регіональних сил охорони правопорядку;  

– можливої динаміки їх пересування в процесі підготовки і виконання 

завдання з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки 

або припинення заворушень;  

– механізм формування необхідної структури системи управління. 

Отже, первинним при формуванні такої системи управління з можливістю 

автоматизації процесу управління є визначення завдання, склад і можливі дії 

регіональних сил охорони правопорядку. Створена структура системи 

управління регіональними силами охорони правопорядку повинна бути 

розрахована на найскладніші умови функціонування (виконання службово-

бойових, а при необхідності і бойових завдань) зазначених сил. Структура такої 

системи повинна відповідати функціональній структурі органів і об’єктів 

управління. Вона повинна розгортатися у мирний час (в простих умовах 

обстановки) з можливістю дорозгортатися у разі ускладнення обстановки, або у 

разі дій в територіальній обороні. 

Основою процесу управління регіональними силами охорони 

правопорядку у кінцевому вигляді є інформаційний процес і визначення 

кількості інформації необхідної для вироблення управляючих дій інфN , її 

величина інфQ , моменти надходження надхt , дискретність надходження t∆ , 

швидкодія обміну інформацією інфВ , надійність передавання (приймання) 

інформації інф.надР , що є першочерговими завданнями при аналізі і оцінці  

комплексів засобів автоматизації (КЗА), якими оснащені пункти управління 

регіональної автоматизованої системи управління силами.  



Сумарна величина часових інтервалів є цикл управління упрТ , як 

проміжок часу, на протязі якого здійснюється послідовне виконання завдань 

управління з моменту отримання завдання в управляючому органі до повного 

його виконання в межах структури регіональної системи управління. Якщо 

вважати, що усі процеси виконуються послідовно, а їх тривалості 

детерміновані, тоді тривалість циклу управління дорівнює сумі тривалості 

складових його процесів. В умовах складної обстановки тривалість складових  

циклу управління є випадковими величинами. Тривалість циклу управління у 

цьому випадку є також випадковою величиною і характеризується 

математичним сподіванням і дисперсією: 
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Структурно складові циклу управління упрТ  регіональними силами 

охорони правопорядку можна представити послідовністю дій органі і об’єктів 

управління як наведено на рисунку 8). 

Тривалість зазначеного вище процесу в певній мірі залежить на скільки 

він автоматизований і як виконується співвідношення дирупр ТТ ≤ . В цьому 

процесі усі складові мають певну часову вагу, але найменш тривалі – це 

процеси, які пов’язані з отриманням органом управління достовірної інформації 

про протилежну сторону (противника) при прийнятті рішення, підготовці і 

управлінні силами в ході службово-бойових дій.  

Проблемним постає вирішення питання яку із наведених на рисунку 1.8 

інформацій необхідно автоматизувати в першу чергу і яким чином можна 

автоматизувати пункти управління у цілому. Розгляд напрямків автоматизації 

пунктів системи управління регіональними силами охорони правопорядку 

доцільно будувати виходячи із такого [20]:  

– аналізу існуючих напрацювань в інших силових структурах;  

– аналізі управлінських завдань, які можна автоматизувати;  



– пошук шляхів реалізації з урахуванням сучасних досягнень в науці і 

техніці;  

– економічної доцільності впровадження автоматизації в управлінський 

процес. 

 
 

Поетапне вирішення цієї проблеми можна здійснити шляхом 

обґрунтування єдиної системи управління регіональними силами охорони 

правопорядку на чолі з єдиним органом управління, взявши за основу існуючу 

систему як зазначено у працях [7, 12–14]. Для вирішення завдань усередині 

регіону держави за різних умов обстановки доцільно створити регіональні сили 

охорони правопорядку, як поєднання органів, військ, сил, на які покладено 

завдання щодо виконання правоохоронних функцій як в мирний час (в умовах 
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Рис. 8. Складові циклу управління  
регіональними силами охорони правопорядку 
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звичайної, ускладненої, кризової або критичної оперативних обстановок, 

надзвичайних ситуацій (обставин) та надзвичайного стану)) так і воєнний час (в 

зоні територіальної оборони). Існуючі регіональні сили охорони правопорядку 

виконують покладені на них завдання в загальній системі держави окремо або 

разом з іншими силовими структурами. Для управління зазначеними силами 

інтегрального складу необхідна абсолютно нова за структурою система 

управління, при цьому необхідно:  

1. Створити єдиний орган управління силами з необхідними кількісними і 

якісними показниками на основі інформаційного принципу формування 

складових організаційних структур відповідного рівня. Загальна структура 

такого органу управління наведена на рисунку 9. 
 

 
 
2. Запровадити процес функціонування підсистеми органів управління 

регіональних сил охорони правопорядку, який забезпечить виконання 

встановленого значення показника імовірності безпомилкової роботи органу в 

Рис. 9. Перспективна підсистема органів управління регіональних 
сил охорони правопорядку 

1SSОУ −  2SSОУ −  nSSОУ −  . . . 
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держави, ssОУ – орган управління силової структури, яка розгорнута в регіоні держави;   
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складних умовах обстановки оу.безпР . Наведений приклад трьохрівневою 

системи управління виконавцями регіональних сил охорони правопорядку, як 

наведено на рисунку 10, дозволяє прийти до висновку щодо необхідності 

удосконалення такої структури підсистеми органів управління.  

 
 

3. Покращити значення часового показника циклу управління об’єктами 

управління регіональних сил охорони правопорядку цуТ  за рахунок:  

– зменшення рівнів управління, як наведено на рисунку 11;  
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Рис. 10. Процес функціонування підсистеми органів управління  
регіональних сил охорони правопорядку 

Позначення: К – командир; ФК – 1, ФК – 2 – функціональний командир,  
КВ – 1, КВ – 2 – керівник виконавців, Ві – виконавці, Рі – імовірність безпомилкової роботи 
будь-якого складового органу 



– впровадження автоматизації опрацювання інформації посадовими 

особами органів управління;  

– застосування засобів автоматизації вузлів зв’язку пунктів управління 

для передавання (приймання) інформації.  
 

 
 
 

Створена систему управління забезпечить скорочення шляху циркуляції 

інформації і збільшити коефіцієнт корисної дії кожного об’єкту управління у 

разі вирішення завдань в складній обстановці. 
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4. Мінімізувати частотний ресурс і кількості засобів управління 

регіональними сил охорони правопорядку. Один із варіантів скорочення 

частотного ресурсу і кількості засобів управління зазначеними силами подано 

на рисунку 12.  

 
 

К 

ФК-1 ФК-2 

КВ-1 

Рівень 
управління № 2 

Рівень 
управління № 1 

Рівень 
управління № 3 

КВ-2 

1В  
2В  nВ  . . . 1В  2В  mВ  . . . 

Джерело 
інформації 
про стан 

обстановки 

1f  

2f  
3f  

Радіомережа взаємодії 

Варіант 
підрозділу НГУ 

4f  

5f  

Варіант 
підрозділу 

поліції 

Назва радіомережі Діапазон 
частот 

Радіомережа командира 
спеціальної операції 

1f  

Радіомережа ФК 2f  
Радіомережа взаємодії 3f  
 

 
Діапазон частот 
радіозасобів 
Збройних Сил 

Діапазон частот 
радіозасобів 
Міністерства 
внутрішніх справ 

МГцf ,  

Рис. 12. Порядок скорочення частотного ресурсу і кількості засобів 
управління у разі залучення до регіональних сил охорони правопорядку  

органів і підрозділів різних силових структур 



Отже, у разі залучення до регіональних сил охорони правопорядку 

органів і підрозділів різних силових структур, які розгорнуті в регіоні держави, 

необхідно:  

– створити єдину систему розподілення частот за рівнями управління;  

– впровадити єдину науково-технічна політику щодо виробництва і 

використання технічних засобів управління.  

Визначення складу регіональних сил охорони правопорядку пов’язано з 

обґрунтуванням структури регіонального органу управління силами. 

Управління регіональними силами охорони правопорядку – це цілеспрямована 

діяльність командирів (начальників), штабів та інших органів управління з 

підготовки, введенню до дії, керівництво в ході виконання завдань, виведення з 

дії та відновлення їх здатності виконувати нові завдання.  

Для здійснення такого управління необхідно:  

– сформувати необхідний орган управління;  

– усвідомити хто є командиром (начальником) і який (склад, завдання, 

функції, можливості), штаб при командирі (начальнику);  

– заздалегідь підготувати підсистему пунктів управління, систему зв’язку 

і комплекси засобів автоматизації управління.  

Зазначені складові структури системи управління регіональними силами 

охорони правопорядку взаємопов’язані (рисунок 13).  

Формування структури такої системи починається з визначення 

максимальної складності службово-бойових завдань max
сбзS , кількості об’єктів 

управління упр.обN  та обсягу інформації, яку може обробляти орган 

управління у години найбільшого навантаження оу.інфN . 

Кожний орган управління і у цілому їх підсистеми оуN  формується за 

двома принципами:  

– структурно-функціональний, коли визначається постійна const.оуN  і 

змінна складові var.оуN  в залежності від функцій, які на нього покладені;  



– інформаційно-структурний, який визначає необхідну кількість 

посадових осіб в залежності від значення показника кількості інформації, що 

орган опрацьовує у години найбільшого навантаження оу.інфN  і норми по її 

опрацюванню норма.інфn  [17, 18]. Під створений орган управління необхідно 

розгорнути і обладнати кожний пункт управління і визначити їх підсистему 

пуN . Для забезпечення обміну інформації розгортається необхідна система 

зв’язку (сукупність вузлів і ліній зв’язку). 

 
 
 Отже, перспективна структура регіональних органів управління сил 

охорони правопорядку залежить від некерованих параметрів, які необхідно 
враховувати при проведенні розрахунків:  

– складності службово-бойових завдань max
сбзS ;  

– кількості об’єктів управління упр.обN ;  

– обсягу інформації, яку може обробляти підсистема органів управління у 

години найбільшого навантаження оу.інфN .  

Усі інші складові структури системи управління є похідними від складу 

органів управління. 

Рис. 13. Порядок побудови структури системи управління 
регіональними силами охорони правопорядку 
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Висновки. Використовуючи наведений вище матеріал слід зазначити, що 

процес визначення і у подальшому формування регіональних сил охорони 

правопорядку набагато складніший ніж як наведено у [8]. Для керування таким 

складом сил необхідно створити систему управління, яку очолює єдиний орган 

управління регіональних сил охорони правопорядку, що може бути предметом 

подальшого дослідження. 
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