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Маскування так само важлива, як і вміння влучно стріляти, тому в 
системі навчання маскування має бути присутнє на кожному занятті, будь 

воно польове або міське.  
Маскування - це персональне укриття, яке використовується в бою, 

щоб не бути поміченим супротивником. Поряд із знаннями про те, як 

пристосувати свій одяг для кращого маскування, потрібно також знати, як 
використовувати місцевість, належні положення для стрільби і шляхи 

пересування, що дозволяють залишитися непоміченим.  
Маскування проводять: 

 відкритих ділянок тіла 

 одягу 

 зброї 

 приладів спостереження 

 обмундирування і спорядження 

Маскування може бути: 

 маскування в природніх умовах (незалежно від географічних 

районів) 

 маскування в міських умовах 
Також при виконанні спеціальних операцій слід враховувати і 

демаскуючі ознаки. 
Демаскуючі ознаки - це все, що може розкрити противнику 

місцезнаходження, він же повинен знати ці ознаки для того, щоб виявити 
противника і не дати виявити себе. Ці ознаки групуються за трьома 

основними складовими:  

 звук 

 рух 

 неправильне маскування.  

1. Блиск  
2. Обрис  
3. Контраст із загальним фоном  

Можна зробити висновок, що маскування не просто процедура - це 
ритуал, від правильності виконання якого залежить життя. На підбір 

маскування витрачаються дні чи навіть місяці, все залежить від ступеня 
складності завдання і позиції для стрільби.  
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курсант 3 курсу ФПФПВВ  

ННІПФМГБВВ НАВС  
 

РІШЕННЯ КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

  



 221 

Діяльність будь-якого підрозділу засновано на розробці і реалізації  
різного роду рішень. Усі рішення звичайно пов'язуються з підлеглими та 

підрозділом. Рішення розробляються і реалізуються командирами з різним 
ступенем професіоналізму. 

Проблеми підготовки та прийняття управлінських рішень 

досліджувались як фахівцями із загальних проблем загального права та 
державного управління, так і спеціалістами з управління в органах 

внутрішніх справ. Ними визначено основні особливості методології 
прийняття управлінських рішень, обґрунтовано необхідність використання 

комплексного наукового підходу до дослідження процесу підготовки, 
прийняття та реалізації управлінських рішень, узагальнено особливості 

міждисциплінарного та формалізованого підходів до з’ясування сутності цих 
рішень та вимог, які до них висуваються.  

Разом з тим, недивлячись на інтенсивність та широкий спектр 
досліджень, присвячених різним аспектам управлінських рішень проблемам, 

тісно пов’язаним з цим напрямком управлінської діяльності, багато питань у 
цій сфері залишаються ще неохопленими, єдиної концепції механізму 

підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності 
органів внутрішніх справ в управлінській науці досі не вироблено. Сучасний 
стан процесу підготовки та прийняття управлінських рішень 

характеризується відсутністю високоефективної системи їх наукового, 
правового та організаційного забезпечення. 

Рішення - це результат розумової діяльності людини, що приводить до 
певного висновку і необхідних дій. Так, рішеннями є певний висновок, 

зроблений командиром без подальших дій, розробка дії чи вибір дії з набору 
альтернатив і його реалізація. Рішення може бути спрямоване на досягнення 

разових (одиничних) результатів, створення постійних процесів, підтримка 
розвитку процесів чи припинення недопущення будь-якої діяльності.  

Прийняття рішень є важливою частиною управлінської  діяльності. 
Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності 

підрозділу. Прийняття рішень можна назвати "центром", навколо якого 
обертається життя підрозділу. Відповідальність за прийняття важливих 
рішень - важкий моральний тягар, що особливо яскраво виявляється на 

вищих рівнях управління. Тому командир, як правило, не може приймати 
непродуманих рішень  

Тому розуміння ознак, характерних для управлінських рішень, а також 
усвідомлення процесу вироблення й ухвалення рішення командиром сприяє 

точному і правильному виконанню поставлених завдань та реалізації 
функцій, пердбачених чинним занодавством. 

Командиром можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює 
організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття 

рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність 
прийняття рішення пронизує все, що робить командир, формулюючи цілі і 

домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень 
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надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути не тільки успіху в 
мистецтві управління, а й в нормальної діяльності свого підрозділу.  

 
 

Чубатюк А.А. 
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В СЛУЖБОВО-БОЙОВIЙ ДIЯЛЬНОСТI ВВ МВС УКРАЇНИ 
 

Відповідно до Закону України «Про внутрішні війська Міністерства 
внутрішніх справ України» одними із основних завдань, які виконують 

внутрішні війська є: 

 охорона та оборона важливих державних об'єктів, об'єктів 
матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства 

внутрішніх справ України; 

 здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються . 
Охорона та оборона об'єктів, що охороняються внутрішніми військам 

МВС України, особливо тих, які мають великий периметр, є досить складним 
завданням, що вимагає залучення значної кількості інженерно-технічного 

обладнання, яке має високу вартість, та особового складу охорони. Тому 
якісна організація охорони периметра від проникнення на об'єкт 

зловмисників може істотно знизити загрозу охоронюваного об'єкту. 
Охорона периметра за допомогою прихованих засобів виявлення грає 

роль першого рубежу. Основною його функцією є завчасне попередження 
служби охорони про можливий намір зловмисника перетнути периметр, що 

надає їй можливості мобілізувати свої сили до виникнення самого факту 
проникнення. Застосування прихованих систем не дозволяє зловмисникові 
ідентифікувати зону виявлення та зменшує ймовірність перетину периметра 

непоміченим. 
Інженерно-технічні засоби охорони – це бойові засоби внутрішніх 

військ, які застосовуються з метою підвищення надійності охорони та 
вдосконалення на їх основі системи і способів охорони особливо важливих 

11об’єктів. Упровадження нових, більш досконалих технічних засобів 
охорони, удосконалення форм та методів організації і несення служби з їх 

експлуатації є одним з основних завдань технічної експлуатації технічних 
засобів охорони і безпеки. На сьогоднішній день жодний засіб охорони, який 

використовується в системі фізичного захисту об’єктів, не може вважатися 
абсолютно ефективним. Зважаючи на можливу детальну інформованість 

зловмисника про вид засобу охорони, принцип роботи та місце його 
встановлення, організації системи охорони об’єкта, існуючі можливості 
обману охоронного обладнання, та, як наслідок, імовірність проникнути на 

охоронюваний об’єкт непоміченим зростає. 


