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Анотація 

Результати досліджень, що опубліковано в статті, будуть корисні для фахівців 
логістичного забезпечення, які займаються питаннями створення (модернізації) зразків 
озброєння та військової техніки. У статті викладається методичний підхід щодо порядку 
обґрунтування вимог до показників вогневої потужності перспективного зенітного 
ракетного комплексу (системи), який передбачає оцінку складових вогневої потужності – 

пошукових можливостей, вогневої продуктивності та вогневого ресурсу з урахуванням 
інтенсивності нальоту засобів повітряного нападу, дальності і умов застосування 
зенітного ракетного комплексу (системи) за кожним типом цілей. Наведений перелік 
показників вогневої потужності, а саме – середній час виявлення і розпізнавання цілі, 
інтенсивність розвідки цілей, щільність потоку пусків ракет (темп стрільби), час підготовки 
першого пуску, імовірність ураження цілі, середня витрата ракет на одну ціль. Показано, 
що показники вогневої потужності перспективного зенітного ракетного комплексу 
(системи) при заданому рівні захищеності мають визначатись за умови знищення 
визначеної групи повітряних цілей з ймовірністю, не нижче заданого рівня. 
Обґрунтування вимог до вогневої потужності перспективного зенітного ракетного 
комплексу (системи) доцільно здійснювати з використанням комплексу математичних 
моделей, що забезпечує можливість дослідження сценаріїв конфліктно-інформаційної 
взаємодії перспективного зенітного ракетного комплексу (системи) і повітряних цілей у 
вигляді імітаційного машинного експерименту. Показано, що за результатами 
моделювання повинні визначатись показники пошукових можливостей, вогневої 
продуктивності і вогневого ресурсу перспективного зенітного ракетного комплексу 
(системи), а також величина математичного очікування кількості уражених цілей при 
витраченні зенітних керованих ракет, встановлених на пускових установках. 

Ключові слова: методичний підхід, зенітний ракетний комплекс (система), вогнева 
потужність, пошукові можливості, вогнева продуктивність, вогневий ресурс, показники 
вогневої потужності, математичне моделювання. 

Постановка проблеми           

Досвід військових конфліктів останніх 
десятиліть свідчить, що характер збройної 
боротьби із засобами повітряного нападу (ЗПН) 
противника зазнає значних змін. Це 
обумовлено стрімким розвитком науки і 
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технологій, появою нових типів ЗПН, що 
впливає на форми і способи дії сил і засобів 
протиповітряної оборони (ППО). Сучасні 
погляди на ведення боротьби зі ЗПН 
противника базуються на тому, що зенітні 
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ракетні комплекси (системи) (ЗРК (ЗРС)) у 
першій четверті ХХІ століття будуть складати 
основу бойової потужності угрупувань ППО 
важливих адміністративних, промислових і 
військових об’єктів [1-7].   

Для вирішення завдань ППО у майбутній 

війні ЗРК (ЗРС) повинні мати таку вогневу 
потужність, яка дала б змогу із заданою 
ймовірністю забезпечити вирішення завдань 
боротьби з сучасними та перспективними ЗПН 
потенційного противника в прогнозованих 
умовах ведення бойових дій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій       

Аналіз відомих публікацій в 
спеціалізованих науково-технічних виданнях 
показав, що в даний час публікується велика 
кількість робіт, які присвячені різним 
аспектам методології оцінки бойових 
властивостей зразків ОВТ різного 
призначення [8-15]. Проте в державних 
стандартах, розроблених в різний час 
стосовно різних зразків ОВТ, завдання вимог 
до вогневої потужності не розглянуте 
достатньо повно і чітко, що не дозволяє 
однозначно і обґрунтовано вибирати 
номенклатуру і рівень показників вогневої 

потужності конкретних зразків ОВТ. При 
цьому у відомій науково-технічній літературі 
[8-15] відсутні роботи, присвячені питанням 
обґрунтування вимог до вогневої потужності 
зразків зенітного ракетного озброєння, що не 
дозволяє обґрунтовано сформулювати 
тактико-технічне завдання на створення 
перспективного ЗРК (ЗРС). 

Таким чином, проведений аналіз свідчить, 
що завдання обґрунтування вимог до 
вогневої потужності зразків зенітного 
ракетного озброєння є невирішеним, а тема 
статті актуальною. 

Постановка завдання           

Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів 
потребує постійної відповідності існуючих 
зразків ЗРК (ЗРС) умовам, що склалися. Саме 
тому виникає необхідність наукового 
обґрунтування вимог до вогневої потужності, 
які є одними з важливих і складних завдань, що 
повинні вирішуватися при розробці тактико-

технічного завдання (ТТЗ) на створення 
перспективного ЗРК (ЗРС). Для коректного 
обґрунтування вимог до вогневої потужності 
перспективного ЗРК (ЗРС) необхідно мати 
відповідну методику, яка дозволяє вирішувати 
це завдання спільно з обґрунтуванням вимог 
до інших ТТХ проектованого комплексу 

(системи). 
У зв’язку з цим, наукове завдання полягає в 

подальшому розвитку науково-методичного 
апарату визначення номенклатури і порядку 
оцінювання показників вогневої потужності 
ЗРК (ЗРС). 

Метою статті є викладення методичного 
підходу до системного обґрунтування вимог до 
показників вогневої потужності 
перспективного ЗРК (ЗРС), які забезпечать 
вирішення вогневих завдань стосовно 
боротьби з сучасними і перспективними ЗПН 
противника в умовах ведення бойових дій, що 
прогнозуються. 

Виклад основного матеріалу          

Функціональне призначення ЗРК (ЗРС) 
полягає в знищенні ЗПН противника в ході 
ведення бойових дій. Бойові завдання, які 
покладаються на ЗРК (ЗРС), умовно можна 
розділити на завдання ураження і завдання 
забезпечення ураження ЗПН противника [11-

14]. Завдання ураження полягає в знищенні 
максимального числа цілей при витраті 
певних ресурсів за встановлений час в 

конкретних умовах ведення бойових дій. 
Здатність ЗРК (ЗРС) виконувати завдання 
щодо ураження ЗПН визначається його 
вогневою потужністю, під якою розуміють 
здатність комплексу (системи) вирішити обсяг 
властивих йому бойових завдань відповідно 
до цільового призначення без урахування або 
з урахуванням радіоелектронно-вогневої 
протидії противника. Вогнева потужність ЗРК 
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(ЗРС) виражається досяжністю, характеристи-

ками бойової частини і точністю наведення 
зенітних керованих ракет (ЗКР), швидкодією 
рішення вогневих завдань. Тому необхідно 
визначити комплексний показник вогневої 
потужності ЗРК (ЗРС), який має об’єднати всі 
зазначені характеристики. За досяжність 
вогню ЗРК (ЗРС) пропонується приймати 
похилу дальність ефективної стрільби 
(пусків), на якій значення ймовірності 
ураження типової цілі однієї ЗКР відповідає 
заданому значенню.   

Методичний підхід до обґрунтування 
вимог до вогневої потужності перспективного 

ЗРК (ЗРС) базується на представленні 
комплексу (системи) як елементу системи 
зенітного ракетно-артилерійського прикриття 
(ЗРАП), в якій мета функціонування ЗРК (ЗРС) 
підпорядкована меті ЗРАП, а сам комплекс 
(система) розглядається як засіб її 
досягнення. В подальшому формулюються 
основні завдання, які має виконувати ЗРК 
(ЗРС), та необхідна послідовність їх рішення. 
Функціонування ЗРК (ЗРС) розбивається на 
окремі підзадачі, які необхідні і достатні для 
виконання основних завдань ЗРО; 
складається схема взаємодії складових 
частин (бойових засобів) ЗРК (ЗРС), що 
реалізують сформульовані підзадачі, а потім 
будується мережева модель їх взаємодії [15]. 
На підставі цієї моделі розробляється 
структурно-функціональна схема ЗРК (ЗРС), 
що визначає основні функціональні 
підсистеми ЗРК (ЗРС), їх тип, компонування. У 
якості варіантів структурних схем ЗРК (ЗРС) 
можуть розглядатися варіанти систем 
управління наведенням ЗКР і супроводжен-

ням цілі, а також варіанти розміщення 
елементів ЗРК (ЗРС) на одному або декількох 
бойових засобах. 

Вогнева потужність перспективного ЗРК 
(ЗРС) конкретного типу визначається 
аналітичним методом або методом 
математичного моделювання шляхом 
знаходження математичного очікування 
числа потенційно знищуваних типових цілей 
за встановлений час, в заданих умовах 
бойового застосування, боєкомплектом ЗКР, 
який знаходиться на пускових установках 

(ПУ). Вона залежить від умов бойового 
застосування ЗРК (ЗРС), які можуть 
змінюватися в значних межах. Вочевидь, що 
максимальне значення вогневої потужності 
матиме місце за умови, коли ЗРК (ЗРС) 
встигне витратити боєкомплект ЗКР, який 
знаходиться на ПУ, до моменту його 
ураження ЗПН противника. 

Аналітичний метод визначення вогневої 
потужності перспективного ЗРК (ЗРС) 
базується на оцінці математичного 
очікування число цілей i -го типу, яке ЗРК 
(ЗРС) може знищити за час існування в умовах 
вогневої протидії з боку противника, в 
загальному випадку розраховується за 
формулою[14]: 𝑀𝑖 = 𝑚𝑖𝑃𝑛𝑖𝑃обн.𝑖 𝑃обстр.𝑖𝐾К𝐾БГ,           (1) 

де 𝑚𝑖– середня (очікувана) кількість 
стрільб, яку ЗРК (ЗРС) може виконати по цілях 
i-го типу до моменту його ураження або 
витрачення боєкомплекту ракет, які 
перебувають на ПУ; 𝑃обн.𝑖– ймовірність виявлення цілі i-го типу;   𝑃обстр.𝑖 – ймовірність обстрілу цілі i-го типу;  𝑃𝑛𝑖  – ймовірність ураження цілі i-го типу за 
умови її обстрілу n ракетами;   𝐾К – коефіцієнт керованості;   𝐾БГ – коефіцієнт готовності ЗРК (ЗРС). 

Максимальна кількість стрільб ЗРК (ЗРС) по 
цілях i -го типу визначається відношенням 
запасу ЗКР 𝑄ЗКР, що знаходиться на ПУ, до 
витрати ракет ni на одну стрільбу по цілі i-го 
типу: 𝑚𝑖𝑚𝑎𝑥ЗКР𝑖. 

Час ведення бойових дій ЗРК (ЗРС) 𝑡БД𝑖 при 
відбитті нальоту цілей i -го типу визначається 
запасом ЗКР, що знаходиться на ПУ, і темпом 
стрільби 𝜂𝑖:𝑡БД 𝑖 = 𝑄ЗКР/𝜂𝑖.  

У свою чергу, темп стрільби визначається 
циклом стрільби 𝜏𝑖, тривалість якого 
залежить від числа цільових каналів, типу 
ЗКР, числа ракет в черзі, дальності стрільби, 
висоти і швидкості цілі: 𝜂𝑖 = 1/𝜏𝑖. 

Тоді очікуваний час ведення бойових дій 
для багатоканального ЗРК (ЗРС) при відбитті 
нальоту цілей i-го типу визначатиметься за 
формулою: 𝑡БД𝑖 = 𝑚ВЗ𝑖 𝑁ВЗ𝜏𝑖,    (2) 
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де 𝑚ВЗ⥂𝑖– математичне очікування числа 
цілей i-го типу, знищених одним вогневим 
засобом (цільовим каналом) ЗРК (ЗРС) при 
витраченні ЗКР 𝑄ЗКР ВЗ, що входять в 
боєкомплект вогневого засобу (цільового 
каналу), що знаходиться на ПУ;   𝑁ВЗ – число вогневих засобів (цільових 
каналів), що входять до складу ЗРК (ЗРС).  

Підготовка початкових даних для 
оцінювання показника 𝑀𝑖  включає 
визначення типів і кількості цілей, з якими 
повинен вести боротьбу перспективний ЗРК 
(ЗРС), визначення дальності застосування 
(параметрів зон виявлення, пуску і ураження) 
ЗРК (ЗРС) за кожним типом цілей, умов 
застосування ЗРК (ЗРС) при вирішенні 
вогневих завдань, способу стрільби, часу 
доби, радіоелектронної вогневої обстановки 
та інших чинників. 

Узагальненим показником вогневої 
потужності ЗРК (ЗРС) є ймовірність вирішення 
комплексу вогневих завдань, що 
покладаються на перспективний комплекс 
(систему). Величина цього показника 
залежить від здатності інформаційних, 
командно-управляючих, вогневих і технічних 
засобів, що входять до складу ЗРК (ЗРС) 
виконувати часткові завдання, що 
покладаються на них. Таким чином вогнева 
потужність ЗРК (ЗРС) буде визначатися: 

- можливостями засобів розвідки щодо 
своєчасного виявлення ЗПН в заданих умовах 
бойового застосування; 

- можливостями пункту управління 
(командного пункту) щодо своєчасного 

управління вогневими засобами ЗРК (ЗРС), 
рішення задачі цілерозподілу і видачі 
цілевказання на вогневі засоби; 

- можливостями вогневих засобів ЗРК (ЗРС) 
щодо знищення ЗПН різних типів; 

- можливостями технічних засобів щодо 
забезпечення функціонування бойових 
засобів ЗРК (ЗРС) протягом заданого часу. 

З методичної точки зору процедура 
обґрунтування вимог до вогневої потужності 
ЗРК (ЗРС) полягає в тому, що спочатку на 
підставі оперативно-тактичних даних 
виділяються показники базових властивостей 
вогневої потужності перспективного ЗРК 

(ЗРС), потім визначаються часткові показники, 
вибираються критерії їх оцінювання, 
підбирається номенклатура початкових 
даних та за розрахунковими співвідношен-

нями, або з використанням математичних 
моделей, що враховують параметри типових 
сценаріїв бойових дій, знаходяться значення 
критеріїв оцінки показників вогневої 
потужності перспективного ЗРК (ЗРС), які 
задовольняють необхідному рівню 
вирішення покладених вогневих завдань. 

До базових властивостей вогневої 
потужності ЗРК (ЗРС) відносяться пошукові 
(розвідувальні) можливості, вогнева 
продуктивність і вогневий ресурс.  

Частковими показниками вогневої 
потужності ЗРК (ЗРС)  є: 

- ймовірність ураження цілі однією 

ракетою; 
- середній час виявлення і розпізнавання 

цілі розвідувальними засобами ЗРК (ЗРС);  
- щільність потоку цілей в нальоті;  
- час підготовки ЗКР до пуску і темп 

стрільби; 
- середня витрата ракет на одну ціль.  
Розвідувальні можливості складаються з 

можливостей з виявлення цілей (які залежать 
від дальності і розмірів зони виявлення на 
різних висотах) та можливостей з видачі 
інформації про повітряні цілі. 

Показниками розвідувальних  
можливостей ЗРК (ЗРС) є: 

- інтенсивність розвідки цілей 𝛾р; 

- середній час виявлення цілей 𝑡виявл;. 

- середній час опізнавання цілей 𝑡опізн. 

Критеріями оцінки розвідувальних 
можливостей ЗРК (ЗРС) є: 𝛾р > 𝛾р

потр
, 𝑡виявл < 𝑡виявл

потр
, 𝑡опізн < 𝑡опізн

потр
,  (3) 

де 𝛾р
потр

, 𝑡виявл
потр

, 𝑡опізн
потр

 – необхідні значення 
показників розвідувальних можливостей ЗРК 
(ЗРС). 

Оцінка цих показників здійснюється за 
співвідношеннями: 𝛾рпотр = 1/𝑡виявлпотр + 𝑡опізнпотр

; 𝑡виявлпотр = 𝜆𝑡виявлр
; 𝑡опізнпотр = 𝜆𝑡опізнр

, (4) 

де 𝜆– щільність нальоту ЗПН;  𝑡виявл
р

, 𝑡опізн
р

 – значення часу виявлення та 
опізнавання цілей, що реалізуються. 
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Вогнева продуктивність і вогневий ресурс 
ЗРК (ЗРС) характеризуються середньою 
очікуваною кількістю знищених повітряних 
цілей при відбитті зосередженого удару ЗПН 
або при витраченні одного боєкомплекту ЗКР, 
що знаходиться на ПУ ЗРК (ЗРС). Вона 
залежать від ймовірності ураження цілі 
однією ракетою, розмірів зони ураження, 
кількості цілей, що одночасно підлягають 
обстрілу, і тривалості циклу стрільби. 

Частковими показниками вогневої 
продуктивності ЗРК (ЗРС) є: 

- інтенсивність потоку пусків ЗКР 𝛾п; 

- середня витрата ЗКР на ураження однієї 
цілі R ; 

- ймовірність ураження цілі однією 
ракетою 𝑃1; 

- час підготовки першого (𝑡1) і кожного 
подальшого (𝑡2) пуску ЗКР. 

Критеріями оцінки вогневої продуктив-

ності ЗРК (ЗРС) є: 𝛾п < 𝛾ппотр
, 𝑅р < 𝑅потр

; 𝑃1 > 𝑃1потр
;𝑡1 > 𝑡1потр

, 𝑡2 > 𝑡2потр
, (5) 

де 𝛾п
потр

, 𝑅потр
, 𝑃1потр

, 𝑡1потр
, 𝑡2потр

 – 

необхідні значення показників вогневої 
продуктивності.  

Критерієм оцінки вогневого ресурсу ЗРК 
(ЗРС) є середня кількість цілей, які 

вражаються одним боєкомплектом ЗКР: 
 𝑁ц > 𝑁ц

потр
. 

Вирішення комплексу вогневих завдань 
перспективним ЗРК (ЗРС) в ході бою 
здійснюється в умовах ведення вогню ЗПН 
противника у відповідь. Тому ймовірність 
вирішення вогневих завдань, які 
покладаються на ЗРК (ЗРС), залежить як від 
рівня його вогневої потужності, так і від рівня 
захищеності, яка забезпечує збереження 
боєздатності ЗРК (ЗРС) і реалізацію його 
вогневих можливостей. В цілому вимога до 
вогневої потужності перспективного ЗРК (ЗРС) 

при заданому рівні його захищеності 
визначається за умови необхідності перемоги 
ЗРК (ЗРС) над виділеною групою цілей.  

Обґрунтування вимог до вогневої 
потужності ЗРК (ЗРС) у зв’язку з великою 
кількістю факторів, які необхідно враховувати 
при вирішення даного завдання, доцільно 
здійснювати методами математичного 
моделювання з застосуванням комплексу 
імітаційних моделей, які описують процеси 
функціонування ЗРК (ЗРС) у складі 
угрупування ЗРВ при виконанні завдань з 
прикриття об’єктів в прогнозованих умовах 
ведення бойових дій (рис. 1). 

 

 
Мал. 1 – Структурна схема обґрунтування вимог до вогневої потужності 

перспективного ЗРК (ЗРС) 
 

В основу розроблення моделей доцільно 
покласти сучасні інтерактивні інформаційні 
технології, які забезпечують можливість 
дослідження сценаріїв застосування ЗПН і 
угрупувань ЗРВ у вигляді ігрового імітаційного 
машинного експерименту [16-19]. Реалізація 

даного методу передбачає розроблення 
моделі бойових угрупування ЗРВ, оснащеного 
перспективними ЗРК (ЗРС), й угрупування 
повітряного противника, оснащеного сучас-

ними і перспективними ЗПН при відсутності 
та в умовах інтенсивного застосування 

Характеристики об’єктів,  
що підлягають прикриттю  

від ударів ЗПН 

Завдання ППО  
на планований період та 

потрібні рівні їх вирішення 

 

Склад сил і засобів ЗПН,  
які можуть бути задіяні для 
завдання ударів по об’єктах 

Умови і типові варіанти 
виконання бойових задач 

Комплекс імітаційних моделей, що 
описують процеси функціонування 
перспективного ЗРК (ЗРС) у складі 

угрупування ЗРВ при виконанні задач з 
прикриття об’єктів в прогнозованих 

умовах ведення бойових дій 

Просторово-часові 
схеми нальотів ЗПН 

Моделі бойового 
застосування 

бойових засобів, що 
входять до складу 

ЗРК (ЗРС) 

Рельєф місцевості в 
районах об’єктів 

прикриття  

та на напрямках

ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ ВОГНЕВОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗРК (ЗРС) 
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радіоперешкод і засобів вогневого ураження 
повітряним противником.  

Для розроблення можливих сценаріїв 
ведення бойових дій перспективним ЗРК 
(ЗРС) у складі угруповання ЗРВ повинні 
використовуватися такі дані [11, 14]: 

- типи, ТТХ, варіанти побудови і напрями 
ударів ЗПН, профілі і траєкторії польоту 
аеродинамічних і балістичних цілей, наряди 
ЗПН на засоби ППО і об’єкти, що 
прикриваються, очікувані рівні перешкод 
стосовно різних варіантів ведення 
протиповітряної операції;  

- дислокація, розміри, ступінь важливості 
об’єктів та вимоги до ефективності їх 
прикриття  від ударів ЗПН;  

- типи, ТТХ і вартісні характеристики ЗРО, 
можливі способи його бойового застосування 
у різних сценаріях ведення протиповітряної 
операції; 

- характер рельєфу місцевості та 
підстилюючої поверхні у районах об’єктів 
прикриття та на напрямках імовірних ударів 
ЗПН. 

За результатами моделювання мають бути 
отримані потрібні значення показників 
розвідувальних можливостей, вогневої 
продуктивності та вогневого ресурсу 
перспективного ЗРК (ЗРС), на підставі яких 
розраховуються базові показники його 
вогневої потужності. 

Параметри вогневої потужності 
перспективного ЗРК (ЗРС) мають відповідати 
вирішенню наступних завдань: 

- забезпечення пошукових можливостей 
ЗРК (ЗРС) за час, що не перевищує час, 
необхідний для ураження цілі заданого типу; 

- виявлення, розпізнавання і визначення 
пріоритетів ураження цілей на рубежах, що 
забезпечують їх своєчасний обстріл заданою 
кількістю ЗКР; 

- забезпечення можливостей своєчасного 
цілевказання вогневім засобам ЗРК (ЗРС); 

- забезпечення можливості ураження 
цілей заданого типу в межах встановленої 
зони ураження. 

Висновки             

Таким чином, наведений методичний 
підхід, на відміну від відомих, використовує 
принципи системного обґрунтування вимог 
до показників вогневої потужності 
перспективного ЗРК (ЗРС), які забезпечують 
сумісне узгоджене обґрунтування вимог до 
базових і часткових показників вогневої 
потужності при фіксованих витратах на 
розроблення і функціонування ЗРК (ЗРС).  

Для обґрунтування вимог до показників 
вогневої потужності перспективного ЗРК (ЗРС) 
необхідне розроблення математичних 
моделей його бойового функціонування, 
побудованих відповідно до структурно-

функціонального і сценарного підходів до 
відображення процесів бойового 
застосування ЗРК (ЗРС) в рамках виконання 
розрахункових бойових завдань на типовому 
розрахунковому оперативно-тактичному 
фоні. Модель бойового функціонування ЗРК 
(ЗРС) повинна бути представлена у вигляді 
структурно-функціонального відображення 
процесу застосування ЗРК (ЗРС) у складі 

угрупування ЗРВ, дії якої розглядаються на 
типовому оперативно-тактичному фоні при 
виконанні сукупності розрахункових бойових 
завдань розрахункового сценарію протягом 
заданого часу (операції, бойових дій). 

До основних оцінюваних показників, які 
характеризують вогневу потужність 
перспективного ЗРК (ЗРС), можуть бути 
віднесені бойовий потенціал, коефіцієнт 
бойового потенціалу, математичне 
очікування числа знищених цілей, а також 
часткові показники, що характеризують 
пошукові можливості, вогневу продуктив-

ність та вогневий ресурс. 
Узагальненим показником вогневої 

потужності ЗРК (ЗРС) є ймовірність вирішення 
бойового завдання з прикриття об’єкту при 
відбитті удару ЗПН противника. В умовах 
протидії противника ймовірність вирішення 
вогневих завдань, які покладаються на ЗРК 
(ЗРС), залежить як від рівня його вогневої 
потужності, так і від рівня захищеності, яка 
забезпечує збереження боєздатності ЗРК 
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(ЗРС) і реалізацію його вогневих 
можливостей. Реалізація запропонованого 
підходу вимагає подальшого розвитку 
відповідних математичних моделей в умовах 
істотної невизначеності, джерелами якої є 

недостатні обсяги фактографічної інформації 
про фактичний технічний стан парку ЗРК 
(ЗРС), що дозволяє визначити напрям 
подальших досліджень. 
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Аннотация 

Результаты исследований, опубликованные в статье, будут полезны для специалистов 
логистического обеспечения, которые занимаются вопросами создания (модернизации) 
образцов вооружения и военной техники. В статье излагается методический подход к 
порядку обоснования требований к показателям огневой мощи перспективного 
зенитного ракетного комплекса (системы), который предусматривает оценку 
составляющих огневой мощи – поисковых возможностей, огневой производительности и 
огневого ресурса с учетом интенсивности налета средств воздушного нападения, 
дальности и условий применения комплекса (системы) по каждому типу целей. 
Приведенный перечень показателей огневой мощи, а именно – среднее время 
обнаружения и распознавания цели, интенсивность разведки целей, плотность потока 
пусков ракет (темп стрельбы), подготовке первого пуска, вероятность поражения цели, 
средний расход ракет на одну цель. Показано, что показатели огневой мощи 
перспективного зенитного ракетного комплекса (системы) при заданном уровне 
защищенности должны определяться при необходимости уничтожения определенной 
группы воздушных целей с вероятностью не ниже заданного уровня. Обоснование 
требований к огневой мощи перспективного зенитного ракетного комплекса (системы) 
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целесообразно осуществлять с использованием комплекса математических моделей, что 
обеспечивает возможность исследования сценариев конфликтно-информационного 
взаимодействия перспективного зенитного ракетного комплекса (системы) и воздушных 
целей в виде имитационного машинного эксперимента. Показано, что по результатам 
моделирования должны определяться показатели поисковых возможностей, огневой 
производительности и огневого ресурса перспективного зенитного ракетного комплекса 
(системы), а также величина математического ожидания количества пораженных целей 
при израсходовании боекомплекта зенитных управляемых ракет, установленных на 
пусковых установках. 

Ключевые слова: методический подход, зенитный ракетный комплекс (система), огневая 
мощь, поисковые возможности, огневая производительность, огневой ресурс, 
показатели огневой мощи, математическое моделирование. 
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Abstract 

The results of the research published in the article will be useful for logistic support specialists 

who are involved in the creation (modernization) of the samples of weapons and military 

equipment. A methodical approach to substantiating the firepower requirements of a 

promising anti-aircraft missile system (system) is presented, which provides for the assessment 

of the components of firepower – search capabilities, firepower and fire resource, taking into 

account the intensity of the air attack, range and conditions of use of the complex (systems) 

for each type of goal. A list of indicators of firepower is given, namely, the average time of 

detection and recognition, the intensity of reconnaissance of targets, the density of the flow 

of missile launches (rate of fire), the preparation time of the first launch, the probability of 

hitting a target, and the average consumption of missiles per target. It is shown that the 

firepower indicators of a promising anti-aircraft missile system (system) at a given level of 

protection should be determined provided that it is necessary to defeat a selected group of air 

targets with a probability of not lower than a given level. The requirements for the firepower 

of a promising anti-aircraft missile system (system) can be substantiated using a complex of 

mathematical models that provide the opportunity to study scenarios of conflict-information 

interaction of a promising anti-aircraft missile system (system) and air targets in the form of a 

simulation machine experiment. It is shown that, based on the simulation results, the 

indicators of search capabilities, fire performance and fire resource of a promising anti-aircraft 

missile complex (system), as well as the mathematical expectation of the number of people hit 

by the whole when the ammunition load of anti-aircraft guided missiles installed on launchers 

are used, should be determined. 

Keywords: methodical approach, anti-aircraft missile system (system), firepower, search 

capabilities, firepower, fire resource, firepower indicators, mathematical modeling. 
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