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МЕТОДИКА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРОЗДІЛІВ РЕАГУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
Захист населення та території від надзвичайних ситуацій є однією з найважливіших задач 

цивільного захисту держави, спрямованих на попередження виникнення джерел небезпеки, підго-
товку і подолання наслідків надзвичайних ситуацій з метою збереження життя і здоров’я людей, 
зниження збитку на об’єктах і в середовищі життя і життєдіяльності. Забезпечення безпеки при 
надзвичайних ситуаціях вимагає надійного функціонування системи реагування на надзвичайні 
ситуації, адекватної рівням і характеру загроз. Готовність підрозділів цивільного захисту до вико-
нання завдань за призначенням в значній мірі залежить від потенційних технічних можливостей до 
дій при надзвичайних ситуаціях. Озброєння та технічна оснащеність складають основу потенційної 
технічної спроможності формувань та підрозділів цивільного захисту до дій при надзвичайних си-
туаціях та є визначальним фактором для успішного вирішення поставлених задач. Знання величи-
ни потенційної технічної спроможності підрозділів (формувань) цивільного захисту та їх порівня-
льний аналіз дозволить збалансувати та привести у відповідність до рівня загроз можливості кож-
ного підрозділу по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розроблена методика та запропоно-
вано алгоритм порівняльної оцінки потенційних технічних можливостей підрозділів цивільного 
захисту до виконання завдань за призначенням. Це дозволяє проводити аналіз можливостей різних 
підрозділів цивільного захисту щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в 
інтересах підвищення їх потенціальної технічної спроможності. На прикладі реальних підрозділів 
цивільного захисту проведені розрахунки по визначенню їх потенційної технічної спроможності 
через показники технічного і експлуатаційного рівня озброєння та техніки.  

Ключові слова: Державна служба з надзвичайних ситуацій, потенціальна технічна спромо-
жність, технічна досконалість, озброєння та техніка, тактико-технічні характеристики 

 
1. Вступ 
Однією з найвизначніших особливостей сучасного етапу історії людства є 

усвідомлення широкими масами населення Землі загрози існування людини як 
біологічної істоти внаслідок нераціональної господарської діяльності та хижаць-
кої експлуатації природних ресурсів, що порушує механізми підтримання динамі-
чної рівноваги між складовими елементами біосфери. В останні десятиліття у 
всьому світі спостерігається стійка тенденція збільшення протиріч між людиною 
та оточуючим середовищем. Все це призводить до виникнення надзвичайних си-
туацій (НС) і їх складових за видами, рівнями і регіональним розподілом, наслід-
ки яких негативно впливають на оточуюче середовище [1, 2] та створюють реаль-
ні небезпеки для життєдіяльності людей, економіку країни [3, 4].  

Безпечна життєдіяльність людей повинна виключати з визначеною ймовірні-
стю реалізацію потенційної небезпеки. Забезпечення безпеки при НС вимагає на-
дійного функціонування системи реагування на НС різного характеру, адекватної 
рівням і характеру загроз [5–7]. Своєчасне та ефективне реагування на НС різного 
характеру, виконання заходів щодо ліквідації їх наслідків покладається на сили 
цивільного захисту (ЦЗ), основою яких є сили Державної служби України з над-
звичайних ситуацій (ДСНС).  

На озброєнні формувань та підрозділів ЦЗ, зокрема ДСНС, знаходиться по-
жежна, рятувальна, інженерна, спеціальна техніка, техніка радіаційно-хімічного 
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та біологічного захисту, авіаційна техніка (літаки та гелікоптери), кораблі та ка-
тери різного призначення.  

Потенціальна спроможністю формувань та підрозділів ЦЗ до дій при НС - це 
сукупність матеріальних і духовних факторів, які визначають їх стан та здатність 
до виконання завдань за призначенням [8]. Виходячи з цього визначення, потен-
ціальна спроможність певного підрозділу ЦЗ залежить від багатьох факторів, зок-
рема від кількості особового складу та рівня його професійної підготовки, наяв-
ності і стану необхідного озброєння та техніки, забезпеченості витратними мате-
ріально-технічними засобами (паливо-мастильними матеріалами, оснасткою, за-
пасними інструментами та приладами тощо).  

Аналіз масштабів та характеру НС в Україні за останні роки [9] свідчить про 
різке підвищення впливу технічних засобів, тобто сучасного озброєння і техніки, 
на ефективність виконання завдань по ліквідації НС та їх наслідків.  

Потенційна технічна спроможністю підрозділу ЦЗ до виконання завдань за 
призначенням характеризує ступінь відповідності укомплектованості, технічної 
готовності, ресурсу, тактико-технічних характеристик (ТТХ) озброєння і техніки 
підрозділу складності задач щодо ліквідації НС та їх наслідків.  

Озброєння та технічна оснащеність складають основу потенційної технічної 
спроможності формувань та підрозділів ЦЗ до виконання завдань за призначен-
ням та є визначальним фактором для успішного вирішення поставлених задач. 
Знання величини потенційної технічної спроможності підрозділів ЦЗ та їх порів-
няльний аналіз дозволить збалансувати та привести у відповідність до рівня за-
гроз можливості кожного підрозділу по ліквідації наслідків НС.  

Проблема збалансування та приведення потенційної технічної спроможності 
формувань (підрозділів) ЦЗ у відповідність до задач щодо попередження та лікві-
дації наслідків НС різного характеру в реальних умовах не вирішена та потребує 
подальших досліджень. 

 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Аналіз літературних джерел з означеної проблематики показує, що в більшо-

сті робіт розглядаються питання підвищення ефективності застосування підрозді-
лів ЦЗ за рахунок оптимізації та раціонального використання наявних сил і засо-
бів [10] для виконання завдань за призначенням, а також підвищення якості взає-
модії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків НС [11]. Але 
такий підхід не в повній мірі враховує технічні можливості підрозділів ЦЗ щодо 
ліквідації наслідків НС. 

Автори роботи [12] розглядають впровадження сучасних інформаційно-
технічних засобів як один із способів підвищення ефективності оперативних дій 
пожежно-рятувальних підрозділів в умовах роботи на великих за площею 
об’єктах із залученням великої кількості сил і техніки. Але при цьому не врахову-
ється оснащення та укомплектованість підрозділів сучасною технікою.  

В роботі [13] досліджено особливості модернізації функціонування системи 
ЦЗ в сучасних умовах, стан нормативно-правової бази у сфері ЦЗ, структуру, фу-
нкції та завдання, що покладені на органи влади при ліквідації наслідків НС, рі-
вень їхньої оснащеності та кадрового забезпечення, а також використання міжна-
родного досвіду для підвищення ефективності діяльності системи ЦЗ, роль і зна-
чення її інформаційно-аналітичного забезпечення. Але при цьому не розглядаєть-
ся питання порівняльної оцінки потенціальних технічних можливостей підрозді-
лів ЦЗ до виконання завдань за призначенням в інтересах підвищення технічної 
спроможності щодо ліквідації наслідків НС. 
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Згідно [14] для оцінки мобілізаційної спроможності формувань ЦЗ запропо-
новані наступні узагальнені групи критеріїв: організаційно-правовий, матеріаль-
но-технічний (фінансовий) і мобілізаційний. Ці групи складають систему основ-
них показників, кількісне і якісне оцінювання яких дає оцінку власне загального 
показника. Оцінка спроможності підрозділів ЦЗ до дій у НС визначається на ос-
нові загальної оцінки і оцінки міри стійкості, потужності і надійності. При цьому 
запропонований підхід не відображає потенційні експлуатаційні та технічні мож-
ливості підрозділів ЦЗ до виконання завдань за призначенням. 

В багатьох країнах світу організаційна структура, чисельність і комплектація 
аварійно-рятувальних формувань визначається адміністрацією громади чи міста 
[15]. Недоліком такого підходу є те, що технічне та ресурсне забезпечення не в 
повній мірі враховує реальні загрози НС на цих територіях з точки зору потенціа-
льних технічних можливостей по ліквідації їх наслідків. 

Таким чином, проведений аналіз публікацій стосовно зазначеної проблеми 
свідчить про те, що при комплектуванні підрозділів ЦЗ озброєнням і технікою не 
завжди враховується потенційна технічна спроможність їх до дій при НС, яка 
визначається технічною досконалістю та експлуатаційними характеристиками. 
Виходячи з цього є необхідність проведення досліджень щодо порівняльної 
оцінки потенціальних технічних можливостей підрозділів ЦЗ до виконання 
завдань за призначенням в інтересах підвищення технічної спроможності щодо 
ліквідації наслідків НС.  

 
3. Мета та завдання дослідження 
Мета дослідження полягають у розробці методики та алгоритму порівняль-

ної оцінки потенціальних технічних можливостей формувань та підрозділів ЦЗ до 
виконання завдань за призначенням в інтересах підвищення технічної спромож-
ності щодо ліквідації наслідків НС. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні задачі: 

– розробити методику та алгоритм порівняльної оцінки потенціальної техні-
чної спроможності формувань та підрозділів ЦЗ до виконання завдань за призна-
ченням; 

– провести порівняльний аналіз потенціальних можливостей реальних під-
розділів ЦЗ при ліквідації НС. 

 
4. Розробка методики та алгоритму порівняльної оцінки потенціальних 

технічних можливостей підрозділів 
ЦЗ – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навко-

лишнього природного середовища та майна від НС шляхом запобігання таким си-
туаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та 
в особливий період [16].  

Сили ЦЗ та засоби ДСНС не завжди забезпечують своєчасне та ефективне 
реагування на НС, пожежі та інші небезпечні події через невідповідність техніч-
ної досконалості та експлуатаційних характеристик озброєння і техніки, тобто їх 
потенціальних технічних можливостей, сучасним вимогам. 

Величина потенційної технічної спроможності підрозділів ЦЗ залежить від 
показників технічної досконалості зразків озброєння (техніки) та їх експлуатацій-
них показників [8]: 

 
 ЕТDТ ККП ⋅= , (1) 
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де ТП  – потенційна технічна спроможність підрозділу ЦЗ до виконання завдань 
за призначенням; ТDК  – узагальнений коефіцієнт технічного досконалості зразків 
озброєння і техніки певного підрозділу ЦЗ; ЕК  – узагальнений експлуатаційний 
коефіцієнт зразків озброєння та техніки певного підрозділу ЦЗ.  

Технічна досконалість зразків озброєння та техніки (технічний рівень зраз-
ків) визначає їх придатність до виконання завдань по ліквідації НС та їх наслід-
ків. Технічний рівень озброєння та техніки – це відносна характеристика якості 
цих зразків, яка базується на співставленні значень їх тактико-технічних показни-
ків з відповідними значеннями показників базових еталонних зразків.  

Узагальнений коефіцієнт технічної досконалості зразків озброєння і техніки 
підрозділу характеризує ступінь відповідності основних тактико-технічних хара-
ктеристик (ТТХ) сучасним вимогам щодо технічного оснащення підрозділів ЦЗ, 
тобто рівень морального старіння зразків озброєння та техніки даного підрозділу.  

Оцінка узагальненого коефіцієнта технічної досконалості TDK  здійснюється 
у відповідності з виразом [5]: 
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де НАЯВHN  – наявна кількість озброєння і техніки підрозділу ЦЗ; 

iНАЯВНN  – наявна 
кількість зразків озброєння та техніки гоi −  типу у даного підрозділу ЦЗ; k  – кі-
лькість різних типів озброєння і техніки підрозділу ЦЗ; ziP  – коефіцієнт ваги 

оїz −  групи ТТХ зразка озброєння та техніки гоi −  типу; jziA  – числове значення 
оїj−  ТТХ із оїz −  групи ТТХ зразка озброєння та техніки гоi −  типу; jzEA  – чи-

слове значення подібної оїj−  ТТХ із оїz −  групи ТТХ еталонного зразка техніки 
гоi −  типу: jziM  – коефіцієнт ваги оїj−  ТТХ із оїz −  групи ТТХ зразка озброєн-

ня чи техніки гоi −  типу. 
Узагальнений експлуатаційний коефіцієнт EK  усіх зразків озброєння та тех-

ніки підрозділу ЦЗ може бути обчислений наступним чином: 
 

 PECTГYKE KKKK ⋅⋅= , (3) 
 

де YKK  – коефіцієнт укомплектованості підрозділу озброєнням та технікою; 
ТГK  – коефіцієнт технічної готовності озброєння та техніки підрозділу; PECK  – 

узагальнений коефіцієнт запасу ресурсу зразків озброєння та техніки підрозділу. 
Укомплектованість підрозділу ЦЗ озброєнням і технікою характеризується ко-

ефіцієнтом укомплектованості, який визначається відношенням наявної НАЯВHN  кі-
лькості до штатної ШТN  кількості зразків озброєння та техніки підрозділу ЦЗ: 

 
 ШТНАЯВHYK N/NK = , (4) 

 
де ШТN  – кількість озброєння і техніки за штатним розкладом. 

Технічна готовність озброєння та техніки підрозділу визначає його можливос-
ті по виконанню поставлених задач у відповідності зі своїм призначенням, тобто 
наявність необхідної кількості працездатної техніки в момент виникнення НС.  
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Технічна готовність озброєння та техніки підрозділу характеризується кое-
фіцієнтом технічної готовності [8], який визначається наступним чином: 

 

 НАЯВН

k

1i bi0

i0
НАЯВНТГ N/

TT
TNK

i

i ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
⋅= ∑

−

, (5) 

 
де 

i0T  – середній час напрацювання на відмову за результатами експлуатації зраз-
ка озброєння чи техніки гоi −  типу; 

ibT  – середній час відновлення за результа-
тами експлуатації зразка озброєння чи техніки гоi −  типу. 

На сьогоднішній день на озброєнні сил ЦЗ Україні понад 80% одиниць спе-
ціальної техніки експлуатується більше як 25 років та підлягають заміні, застарі-
лий парк авіаційної техніки і відсутність сучасних рятувальних морських суден, 
відсутній резерв техніки, що значно впливає на ефективність дій щодо недопу-
щення виникнення НС різного характеру або ліквідацію їх можливих наслідків. 
Тому важливе значення має ресурс зразків озброєння та техніки. 

Ресурс озброєння та техніки – це напрацювання зразків від початку експлуа-
тації або відновлення після середнього або капітального ремонту до настання 
граничного стану, при досягненні якого експлуатація повинна бути зупинена не-
залежно від його стану. 

Ресурс наявного озброєння і техніки [8] підрозділу ЦЗ визначається у відпо-
відності з виразом: 

 

 ∑∑
= =

=
k

1i

6

1s
НАЯВНisisPEC N/RNK , (6) 

 
де isR  – таs −  межа запасу ресурсу для наявних зразків озброєння і техніки гоi −  
типу; isN  – кількість наявних зразків озброєння і техніки гоi −  типу з юs −  ме-
жею запасу ресурсу. 

Коефіцієнт запасу ресурсу isR  вибирається в залежності від запасу ресурсу 
стосовно зразків озброєння та техніки гоi −  типу наступним чином:  

для зразків, які мають 100% ресурс (нові зразки озброєння та техніки) – 
1R 1i = ;  
для зразків, які мають ресурс 99,9 – 75% від початкового ресурсу нового зра-

зка (або зразка після середнього чи капітального ремонту) – 875,0R 2i = ;  
для зразків, які мають ресурс 74,9 – 50% від початкового ресурсу нового зра-

зка (або зразка після середнього чи капітального ремонту) – 625,0R 3i = ;  
для зразків, які мають ресурс 49,9 – 25% від початкового ресурсу нового зра-

зка (або зразка після середнього чи капітального ремонту) – 375,0R 4i = ;  
для зразків, які мають ресурс 24,9 – 0,1% від початкового ресурсу нового 

зразка (або зразка після середнього чи капітального ремонту) – 125,0R 5i = ;  
для зразків, які мають ресурс 0% (зразки витратили встановлений для них 

ресурс, тому підлягають списанню) – 0R 6i = . 
Таким чином, величина потенційної технічної спроможності формувань та під-

розділів ЦЗ визначається станом зразків озброєння та техніки, який залежить від пока-
зників технічної їх досконалості, а також від експлуатаційних показників цих зразків. 
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Порівняльний аналіз потенціальних технічних можливостей підрозділів ЦЗ 
здійснюється шляхом зіставлення їх потенційних можливостей. Алгоритм здійс-
нення порівняльного аналізу потенційних технічних можливостей підрозділів ЦЗ 
полягає в наступному: 

Крок 1. Оцінка узагальненого коефіцієнта технічної досконалості TDK  
озброєння та техніки підрозділів у відповідності з виразом (2). 

Крок 2. Оцінка коефіцієнта укомплектованості підрозділів ЦЗ озброєнням і 
технікою у відповідності з виразом (4). 

Крок 3. Оцінка коефіцієнта технічної готовності озброєння і техніки підроз-
ділів ЦЗ у відповідності з виразом (5). 

Крок 4. Оцінка узагальненого коефіцієнта запасу ресурсу наявного озброєн-
ня і техніки підрозділів ЦЗ у відповідності з виразом (6). 

Крок 5. Оцінка узагальненого експлуатаційного коефіцієнта усіх зразків 
озброєння та техніки підрозділів ЦЗ у відповідності з виразом (3). 

Крок 6. Оцінка потенційної технічної спроможності підрозділів ЦЗ (1). 
Крок 6. Зіставлення потенційних технічних можливостей підрозділів ЦЗ. 
 
5. Дослідження потенціальних технічних можливостей реальних підроз-

ділів цивільного захисту 
У відповідності до запропонованого алгоритму проведено порівняльний 

аналіз потенційних можливостей двох підрозділів ДСНС України, зокрема 6 
ДПРЧ Холодногірського району м. Харкова та 32 ДПРЧ Шевченківського району 
м. Харкова Головного Управління ДСНС України в Харківській області.  

Укомплектованість підрозділів озброєнням і технікою наведена в табл. 1. 
 
Табл. 1. Укомплектованість підрозділів озброєнням і технікою 
Підрозділ Тип озброєння та  

техніки 
Штатна 
кількість 

Фактична 
кількість 

Рік 
випуску 

6-ДПРЧ 
Холодногірського 
району м. Харків 
ГУ ДСНС України 
в Харківській  

області 
 

Пожежний автомобіль 
АЦ-40(131)-137

1 1 1987 

Пожежний автомобіль 
АЦ-4-60-(5309)-505М

1 1 2017 

Пожежний автомобіль 
АЦ-40(130)-63Б

2 2 1995 

Пожежна авто драбина 
АД-30(131)-Л21 

2 2 1993, 1995 

Спеціальна аварійно-
рятувальна 

машина САРМ-Л

1 1 2018 

32-ДПРЧ Шевчен-
ківського району 
м. Харків ГУ 

ДСНС України в 
Харківській  
області 

Пожежний автомобіль 
АЦ-40(131)-137

1 1 1999 

Пожежний автомобіль 
АЦ-4-60-(5309)-505М 

1 1 2017 

Пожежний автомобіль 
АЦ-40(130)-63Б 

2 2 1995 

Пожежна авто драбина 
АД-30(131)-Л21

2 2 1995 

Спеціальна аварійно-
рятувальна 

машина САРМ-Л 

1 1 2018 

Димосос ДП-7Е 1 1 2010
Пожежний авто підій-

мач АКП -30 
1 1 2012 
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Результати досліджень представлені в табл. 2. 
 

Табл. 2. Результати досліджень потенційної технічної спроможності підрозділів 
№ з/п Підрозділ Потенціальна технічна спро-

можність 
1 6-ДПРЧ 

Холодногірського району  
м. Харків 

ГУ ДСНС України в Харківській області 

0,543901 

2 32-ДПРЧ Шевченківського району м. Харків ГУ 
ДСНС України в Харківській області 

0,643423 

Відносна перевага потенціальних можливостях 32 ДПРЧ над 6 ДПРЧ 18,3% 
 
В результаті експериментальних досліджень встановлено, що при такій ком-

плектації та стану озброєння і техніки відносна перевага потенційних можливос-
тей до дій при НС 32 ДПРЧ над 6 ДПРЧ складає 18,3%. 

 
6. Обговорення результатів дослідження потенціальних можливостей 

підрозділів по ліквідації надзвичайних ситуацій 
Озброєння та технічна оснащеність складають основу потенційної технічної 

спроможності формувань та підрозділів ЦЗ до виконання завдань по ліквідації НС 
та є визначальним фактором для успішного вирішення поставлених задач. Потен-
ційна технічна спроможність підрозділу до виконання поставлених завдань хара-
ктеризує ступінь відповідності укомплектованості, технічної готовності, ресурсу, 
ТТХ озброєння і техніки підрозділу складності завдань, що виконуються. Знання 
величини потенційної технічної спроможності підрозділів ЦЗ та їх порівняльний 
аналіз дозволить збалансувати та привести у відповідність до рівня загроз можли-
вості кожного підрозділу по ліквідації наслідків НС. 

Запропонована методика та алгоритм дозволяють здійснювати порівняльний 
аналіз потенціальної технічної спроможності формувань та підрозділів ЦЗ до ви-
конання завдань за призначенням з урахуванням показників технічної досконало-
сті зразків озброєння (техніки) та їх експлуатаційних показників. В результаті 
проведених досліджень (табл. 2) встановлено, що потенційна технічна спромож-
ність підрозділів визначається як комплектацією та станом озброєння (техніки), 
так і їх експлуатаційними та ТТХ характеристиками. Це і визначає відносну пере-
вагу потенційних можливостей одного підрозділу в порівнянні з іншим. 

Отримані результати підтверджують перспективність застосування запропо-
нованої методики та алгоритму порівняльної оцінки потенціальної технічної 
спроможності формувань та підрозділів ЦЗ до виконання завдань за призначен-
ням в інтересах підвищення технічної спроможності щодо ліквідації наслідків 
НС. Це дозволяє проводити порівняльний аналіз підрозділів між собою з точки 
зору їх потенціальних технічних можливостей з метою відпрацювання стратегії та 
пріоритетів переоснащення підрозділів ЦЗ сучасною технікою для збалансування 
їх потенційних технічних можливостей до дій у НС. 

 
7. Висновки 
1. Серед досить великої кількості факторів, що впливають на потенціальну 

спроможність підрозділів ЦЗ до виконанні завдань за призначенням, покращення 
ТТХ озброєння та техніки, підтримання відповідного рівня укомплектованості та 
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належного стану озброєння та техніки в процесі їх експлуатації є визначальними 
чинниками, які і визначають потенційні можливості підрозділів при ліквідації на-
слідків НС. З врахуванням цього розроблена методика та запропоновано алгоритм 
порівняльної оцінки потенційних технічних можливостей підрозділів ЦЗ до вико-
нання завдань за призначенням, що дозволяє проводити аналіз можливостей різ-
них підрозділів щодо попередження та ліквідації наслідків НС в інтересах підви-
щення їх потенціальної технічної спроможності.  

2. На прикладі реальних підрозділів ЦЗ, зокрема 6 ДПРЧ Холодногірського 
району м. Харкова та 32 ДПРЧ Шевченківського району м. Харкова Головного 
Управління ДСНС України в Харківській області, проведені дослідження та роз-
рахунки по визначенню їх потенційної технічної спроможності через показники 
технічного і експлуатаційного рівня озброєння та техніки. В результаті експери-
ментальних досліджень встановлено, що при такій комплектації та стану озбро-
єння і техніки потенційна технічна спроможність 6 ДПРЧ становить 0,543901, а 
32 ДПРЧ 0,643423. При цьому відносна перевага потенційних можливостей до дій 
при НС 32 ДПРЧ над 6 ДПРЧ складає 18,3%. 

Отримані результати підтверджують перспективність застосування запропо-
нованої методики та алгоритму щодо порівняльного аналізу підрозділів між со-
бою з точки зору їх потенціальних технічних можливостей з метою відпрацюван-
ня стратегії та пріоритетів переоснащення підрозділів ЦЗ сучасною технікою для 
збалансування їх потенційних технічних можливостей до дій у НС.  
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METHODS OF COMPARATIVE EVALUATION OF POTENTIAL TECHNICAL 

OPPORTUNITIES OF CIVIL DEFENSE 
 
Protecting the population and the territory from emergencies is one of the most important tasks of 

civil protection of the state aimed at preventing the emergence of sources of danger, preparing and 
overcoming the consequences of emergencies in order to preserve life and health of people, reducing 
damage to objects and environment and of life. Ensuring safety in emergencies requires a reliable 
functioning of an emergency response system adequate to the levels and nature of the threats. The 
readiness of civil protection units to perform their assigned tasks depends largely on potential technical 
capabilities for emergency response. Armaments and technical equipment form the basis of the potential 
technical capability of civil protection units and units to act in emergencies and are a determining factor 
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for the successful completion of tasks. Knowledge of the magnitude of the potential technical capability 
of civil protection units (formations) and their comparative analysis will allow balancing and adjusting 
to the level of threats to the capabilities of each emergency response unit. A methodology has been 
developed and an algorithm for comparative evaluation of potential technical capabilities of civil 
protection units to perform assigned tasks is proposed. This allows an analysis of the capabilities of 
different civil protection units to prevent and address the effects of emergencies in the interest of 
enhancing their potential technical capability. On the example of real units of civil defense, calculations 
were made to determine their potential technical capability through the indicators of technical and 
operational level of weapons and equipment. 

Keywords: State Emergency Service, potential technical capability, technical excellence, 
weapons and equipment, tactical and technical characteristics 
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