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Анотація 

В статті представлена методика оцінювання основних бойових та воєнно-економічних 
показників типів багатоцільових тактичних літаків, які можуть складати множину 
альтернативних варіантів для оновлення парку тактичної авіації Повітряних Сил Збройних 
Сил України. Методика  ґрунтується на системному врахуванні взаємозв’язку показників 
якості багатоцільових літаків тактичної авіації, фінансових показників ціни при закупівлі 
альтернативних типів тактичних літаків та прогнозних оцінок щодо фінансових витрат на 
стадії їх експлуатації. Особливістю методики, що пропонується, є можливість оперувати із 
кількісними оцінками вказаних показників. За показники якості пропонується прийняти 
коефіцієнти бойових потенціалів альтернативних типів тактичних літаків у виконані ними 
завдань щодо протидії повітряному противнику та при виконанні завдань знищення 
наземних цілей. Оцінювання значень названих коефіцієнтів пропонується здійснювати за 
допомогою кваліметричних моделей винищувальних та ударних властивостей 
багатоцільового тактичного винищувача, що являють собою функціональні залежності цих 
показників від  значень тактико-технічних характеристик  літака.  
Пропонується оцінювати ціну на один літак в можливих контрактах на закупівлю, за 
допомогою використання математичної моделі вартості одного багатоцільового 
тактичного літака, що розроблюється та виробляється серійно для власних потреб 
збройних сил країни-виробника, представленою у вигляді функціональної залежності цієї 
ціни від значень коефіцієнтів бойових потенціалів літака. Після цього ціна на літаки, що 
закуповуються за імпортом, коригується із врахуванням експортних нарахувань, що 
визначаються за статистикою. 
Оцінювання фінансових витрат на експлуатацію та всебічне забезпечення використання 
потенційно можливих для закупівлі тактичних літаків та відповідної інфраструктури 
пропонується проводити, спираючись на поняття типового життєвого циклу бойової 
авіаційної техніки та типового розподілу його вартості по основних стадіях та етапах, які 
являють собою основний інструмент щодо отримання прогнозних значень вартості етапів 
життєвого циклу зразків бойової авіаційної техніки. 

Ключові слова: планування, науково-методичний апарат, життєвий цикл, озброєння. 

Постановка проблеми           

В умовах сьогодення, із врахуванням 
неминучого вичерпання термінів експлуатації 
бойової авіаційної техніки пріоритетом 
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розвитку авіації Повітряних Сил (ПС) 
Збройних Сил (ЗС) України визначено 
переоснащення тактичної авіації на нові 
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багатоцільові винищувачі [1]. Нажаль 
оборонна промисловість України спроможна 
забезпечити реальні потреби ЗС України з 
усієї номенклатури озброєння та військової 
техніки (ОВТ), за експертними оцінками, 
тільки на рівні до 3–10% [2–3]. Виробництво 
літаків тактичної авіації не входить у ці 
відсотки. Тому, єдиним реальним шляхом 
набуття спроможностей у виконанні 
визначених бойових завдань тактичною 
авіацією у відповідності до можливих 
сценаріїв застосування Повітряних Сил 
Збройних Сил України є проведення у 
найкоротші терміни у відповідності до норм 
міжнародного економічно-правого 
законодавства та об'єктивних умов світового 
ринку озброєння відповідних тендерних 
процедур та укладання контрактів на 
закупівлю багатоцільових літаків тактичної 
авіації. 

Цілком очевидно, що незважаючи на 
достатньо обмежений перелік 
альтернативних типів літаків тактичної авіації, 
що можуть розглядатися як варіанти для 
закупівлі в інтересах ПС ЗС України, має бути 
проведені ретельні дослідження щодо 
оцінювання можливих пропозицій країн-

експортерів бойової авіаційної техніки. Таке 
оцінювання має встановити ступінь 
задоволення потреби набуття відповідних 
спроможностей угрупованнями тактичної 
авіації ПС ЗС України у визначені плануючими 

документами строки у відповідності до 
обсягів фінансового ресурсу щодо можливої 
закупівлі тактичних літаків. Крім того, має 
бути проведено оцінювання фінансових 
показників забезпечення закупленої бойової 
авіаційної техніки відповідними авіаційними 
засобами ураження, організації та здійснення 
інженерно-авіаційного забезпечення та 
утримання відповідної інфраструктури на 
всьому періоді їх експлуатації. 

У відповідності до сформованої системи 
критеріїв оцінювання раціональної програми 
розвитку системи ОВТ тактичної авіації ПС ЗС 
України [4–7] системне оцінювання 
альтернативних типів багатоцільових 
тактичних винищувачів, в першу чергу, має 

привести до отримання кількісних оцінок 
щодо придатності альтернативних тактичних 
літаків для виконання визначених бойових 
завдань у відповідності до ймовірних 
сценаріїв застосування ПС ЗС України, а також 
фінансових показників щодо закупівлі 
альтернативних типів багатоцільових літаків 
та їх експлуатації на визначеній глибині 
планування. Актуальність вирішення цього, 
майже термінового, практичного питання 
вимагає розроблення відповідного науково-

методичного апарату щодо оцінювання 
альтернативних типів багатоцільових 
тактичних літаків для оновлення парку 
тактичної авіації Повітряних Сил Збройних 
Сил України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій       

Планування розвитку системи ОВТ, 
зокрема, тактичної авіації, шляхом 
імпортування бойової авіаційної техніки для 
Збройних Сил України є відносно новим 
етапом розвитку системи оборонного 
планування. Насьогодні науково-методичний 
апарат, який має бути підґрунтям 
формування довгострокових програм і планів 
розвитку системи ОВТ тактичної авіації ПС ЗС 
України у повній мірі не відповідає сучасним 
вимогам. Проте, розробці методичного 
апарату обґрунтування перспективного 
обрису системи ОВТ збройних сил, їх видів та 
родів військ, в останні часи приділяється 

підвищена увага. Відома низка публікацій, в 
яких розглядаються різні методичні підходи, 
наприклад [2, 8–14], але ряд проблемних 
питань залишається поза увагою. 
Незважаючи на представлені у 2020 році 
офіційні погляди Командування Повітряних 
Сил ЗС України, щодо розвитку системи ОВТ 
тактичної авіації, які відображені у Візії [1], 
проблемні аспекти всебічного оцінювання 
типів багатоцільових тактичних літаків, які 
можуть розглядатися як альтернативні для 
закупівлі в інтересах ПС ЗС України з науково-

методичної точки зору потребують 
найскорішого вирішення. 
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Постановка завдання           

Відповідно до цього, метою статті є 
розробка методики оцінювання 
альтернативних типів багатоцільових 

тактичних літаків для оновлення парку 
тактичної авіації Повітряних Сил Збройних 
Сил України. 

Виклад основного матеріалу          

З метою забезпечення нарощування 
бойового потенціалу підрозділів тактичної 
авіації для виконання завдань за всіма 
сценаріями застосування тактичної авіації 
Повітряних Сил ЗС України доцільно 
спрямувати зусилля на закупівлю, в першу 
чергу, літаків того типу, який має можливість 
надати найбільший темп росту бойового 
потенціалу авіаційних частин і підрозділів [4–
6]. Додатковим обмеженням щодо закупівлі 
необхідної кількості літаків визначеного 
пріоритетного типу може стати об'єктивна 
ситуація на світовому ринку військової 
авіаційної техніки [15]. 

Первинне оцінювання альтернативних 
типів літаків тактичної авіації, що можуть бути 
розглянуті як варіанти для оновлення парку 
тактичної авіації ПС ЗС України, має 
ґрунтуватися, в першу чергу, на оцінюванні їх 
пристосованості до виконання бойових 
завдань за можливими сценаріями 
застосування Повітряних Сил Збройних Сил 
України. Оскільки, нарратив – 

“пристосованість до виконання бойових 
завдань” належить до якісної площини 
тлумачення, що може дати неоднозначну 
відповідь при порівнянні альтернативних 
типів тактичних літаків, які розглядаються для 
закупівлі в інтересах ПС ЗС України, 
актуальним є формування кількісних оцінок 
пристосованості літаків тактичної авіації щодо 
виконання бойових завдань, визначених, в 
тому числі, в Єдиному переліку (каталозі) 
спроможностей Міністерства оборони 
України, Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони [16].   

Одним із варіантів отримання кількісних 
оцінок може бути застосування 
кваліметричних моделей. Таке оцінювання 
може бути проведене шляхом застосування 

кваліметричних моделей, які, наприклад, 
розглядаються [17] та дозволяють отримати 

значення коефіцієнтів бойового потенціалу 
літаків тактичної авіації у виконані ними 
бойових завдань у знищенні повітряних цілей 
та при ураженні наземних цілей. Ці 
кваліметричні моделі ґрунтуються на 
встановленні функціонального зв'язку між 
визначальними групами тактико-технічних 
характеристик багатоцільових тактичних 
літаків та їх коефіцієнтами бойових 
потенціалів. Переліки визначальних груп 
тактико-технічних характеристик літаків 
відрізняються в залежності від того, 
оцінюється придатність літака бути 
застосованим у виконані завдань знищення 
повітряних цілей, або у виконані завдань 
ураження наземних цілей. 

Для розробки кваліметричних моделей 
бойових властивостей літаків тактичної авіації 
при виконанні ними завдань знищення 
противника у повітрі та завдань з ураження 
наземних цілей, як залежностей 
узагальнених показників цих властивостей 
(відповідно, коефіцієнту бойового потенціалу 
літака тактичної авіації у знищенні повітряних 
цілей та коефіцієнту бойового потенціалу 
літака тактичної авіації при ураженні 
наземних цілей) від обраних факторів – 

тактико-технічних характеристик, може бути 
взята за основу методика, запропонована в 
[17] та розвинута в роботах [18–20]. Така 
методика заснована на комбінованому 
використанні методів декомпозиції, 
експертного оцінювання і детермінованого 
факторного аналізу, та добре себе 
зарекомендувала для побудови 
кваліметричних моделей зразків ОВТ різних 
видів, зокрема – ударних авіаційних та 
зенітних ракетних комплексів. 

Початковим етапом у методичному 
підході до оцінювання бойових 
спроможностей альтернативних типів літаків 
тактичної авіації є аналіз сукупності бойових 
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завдань, до вирішення яких планується 
залучати організаційно-штатні формування, 
які у майбутньому отримуватимуть на 
озброєння такі літаки.  

Наступним кроком є проведення 
декомпозиції бойових властивостей літаків 
тактичної авіації з метою побудови “дерева 
властивостей”, тобто визначення груп 
властивостей, які є визначальними окремо 
для розгляду пристосованості літаків до 
виконання бойових завдавань у знищенні 
повітряних цілей та окремо при ураженні 
наземних цілей, після чого проводиться 
експертне оцінювання питомих внесків 
часткових показників кожної групи в 
узагальнений показник. 

На наступному етапі проводиться 
обґрунтування факторного простору в межах 
кожної з побудованих груп властивостей для 
формування їх кваліметричних моделей та 
генерація альтернативних форм моделі. 

В подальшому здійснюється обробка 
наявного статистичного матеріалу методом 
групового урахування аргументів для кожної 
з виділених груп властивостей та на основі 
цього – побудова кваліметричної моделі 
кожної з властивостей. Після чого, з 
урахуванням вагових внесків часткових 
показників груп властивостей в єдину 
залежність коефіцієнту бойового потенціалу 
від визначеної сукупності факторів будуються 
кваліметричні моделі відповідно до бойових 
властивостей альтернативних типів літаків 
тактичної авіації, яких треба оцінити, 
наприклад, у знищенні повітряних цілей та в 
ураженні наземних цілей. 

У загальному випадку кваліметричні 
моделі бойових властивостей літаків 
тактичної авіації можуть бути представлені, 
наприклад, у адитивній повній квадратичній 
формі:   

 Кбппов = ао + ∑ акТТХ𝑘Мповк=1 + ∑ ∑ акmТТХ𝑘ТТХ𝑙 +Мповк=1𝑀пов𝑙=1 ∑ 𝑎к
∗ТТХ𝑘2 + ⋯Мповк=1 ; (1) Кбп наз = 𝑏о + ∑ 𝑏кТТХ𝑘Мназк=1 + ∑ ∑ 𝑏кmiТТХ𝑘ТТХ𝑙Мназк=1𝑀наз𝑙=1 + ∑ 𝑏к
∗ТТХ𝑘2 + ⋯Мназк=1 , (2) 

 

де Кбппов – коефіцієнт бойового потенціалу 
багатоцільового тактичного винищувача у 
виконанні ним винищувальних задач; Кбп наз – коефіцієнт бойового потенціалу 
багатоцільового тактичного винищувача j-го 
типу у виконанні ним ударних задач; ТТХ𝑘 – значення визначальної 𝑘 -ої ТТХ 

багатоцільового тактичного винищувача; ао, 𝑏о – невідомі вільні члени; Мпов,  Мназ – кількість факторів – ТТХ, які є 
визначальними в окремих моделях груп 
властивостей – для моделей по знищенню 
повітряних та наземних цілей, відповідно; аk, акm, 𝑏k, 𝑏km, аk

∗, 𝑏k
∗ – невідомі коефіцієнти 

при відповідних факторах та їх добутках, які 
визначатимуться за методом найменших 
квадратів. 

Таким чином, розроблені за наведеним 
методичним підходом кваліметричні моделі 
відповідно бойових властивостей 
альтернативних типів літаків тактичної авіації 
у знищенні повітряних цілей та бойових 

властивостей альтернативних типів літаків 
тактичної авіації при ураженні наземних 
цілей дозволяють використовувати отриману 
функціональну залежність між коефіцієнтами 
бойових потенціалів літаків тактичної авіації 
та показниками їх тактико-технічних 
характеристик для проведення кількісного 
оцінювання їх пристосованості до виконання 
бойових завдань у знищенні повітряних цілей 
та ураженні наземних цілей.  

Наявність кількісної оцінки бойових 
спроможностей альтернативних типів літаків 
тактичної авіації надає можливості 
проведення досліджень щодо оцінювання 
необхідної кількості літаків окремого типу 
для виконання визначених бойових завдань 
за всіма сценаріями застосування ПС ЗС 
України. Це з одного боку, є складовою 
критеріїв оцінювання раціональної програми 
розвитку системи озброєння тактичної авіації 
Повітряних Сил Збройних Сил України [4–7], а 
з іншого – підґрунтям для проведення 
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оцінювання фінансових показників ймовірної 
закупівлі та експлуатації альтернативних 
типів літаків тактичної авіації.  

Кількісне оцінювання бойових 
спроможностей альтернативних типів літаків 
тактичної авіації, які можуть розглядатися для 
закупівлі в інтересах ПС ЗС України є, 
безумовно, надважливим необхідним 
елементом досліджень, але для формування 
раціональної програми розвитку системи ОВТ 
тактичної авіації ПС – недостатнім. Відповідно 
до сформованих критеріїв оцінювання 
раціональності програм розвитку системи 
ОВТ тактичної авіації ПС ЗС України мають 
розглядатися фінансові показники бойової 
авіаційної техніки, що потенційно може бути 
закупленою, а саме – ціна багатоцільових 
літаків на світовому ринку озброєння, а також 
прогнозні оцінки щодо вартості життєвого 
циклу парків альтернативних типів нових 
багатоцільових літаків, як основних носіїв 
бойових спроможностей тактичної авіації [21, 
22, 23]. 

При оцінюванні однієї із складових 
фінансової компоненти альтернативних типів 
літаків тактичної авіації, а саме – ціни 
представлених на світовому ринку озброєння 
тактичних літаків може скластися хибне 
уявлення, що контракти на закупівлю літаків 
одного й того ж типу мають фіксовану ціну 
одного серійного виробу літака. Світовий 
досвід закупівлі бойової авіаційної техніки 
свідчить про достатньо широкий діапазон цін 
укладених контрактів на закупівлю 
однотипних літаків, що обумовлено 
особливістю світового ринку озброєння, в 
умовах якого відсутнє “копіювання” умов 
контрактів для різних імпортерів [24–35].   

Тому для формування програм та планів 

розвитку системи ОВТ тактичної авіації ПС 
ЗС України, які можуть бути реалізованими із 
системним урахуванням прояву сукупності 
впливових факторів, необхідно мати 
можливість отримувати попередні оцінки 
вартості серійних зразків, в тому числі, 
перспективних типів багатоцільових 
тактичних винищувачів на світовому ринку 
озброєнь.  

Одним із варіантів оцінювання 
відповідності анонсованої країною-

експортером ціни літаків тактичної авіації їх 
бойовим властивостям, може бути 
застосування математичної моделі, 
представленої у вигляді формалізованої 
залежності вартості серійного зразка 
багатоцільового тактичного винищувача від 
рівня його бойових властивостей, що 
проявляються при виконанні ним завдань 
знищення противника у повітрі та завдань 
ураження наземних цілей [21]. Така 
залежність, у загальному вигляді, є 
відображенням у вартості бойової авіаційної 
техніки ступеню реалізації при її створенні 
новітніх наукових, технічних, технологічних 
розробок, що є свідченням рівня розвитку 
військового авіабудування в той або іншій 
країні. 

Таким чином, другою важливою 
компонентною оцінювання альтернативних 
типів багатоцільових тактичних літаків для 
оновлення парку тактичної авіації є ціна на 
світовому ринку озброєння багатоцільових 
літаків тактичної авіації. Математична 
модель, яка, наприклад, може бути 
застосованою для оцінювання ціни тактичних 
літаків на світовому ринку озброєння має 
вигляд [21]:

 
 

С1𝑗 = 73,2 + 76,38 ⋅ 𝑙𝑛 (𝐾бп
пов𝑗) + 15,28 ⋅ 𝑙𝑛 (𝐾бп

наз𝑗) ± 4,2,         (3) 

де  С1𝑗 – ціна на світовому ринку озброєння багатоцільового латка тактичної авіації j-го типу, 
що виробляється серійно, в цінах дол. США за курсом 2014 фінансового року;  𝐾бппов𝑗 , 𝐾бпназ𝑗  – коефіцієнти бойового потенціалу літака j-го типу, визначені в літаках-еталонах 

типу F-16E.  

Представлена математична модель 
вартості серійного тактичного літака з 

достатнім ступенем точності та адекватності 
відображає залежність ціни сучасних та 
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перспективних багатоцільових винищувачів 
на світовому ринку озброєнь від 
узагальнених показників їх якості. Також має 
місце вірне відображення такою моделлю 
відомих тенденцій зміни вартості серійного 
тактичного літака при зміні значень 
показників його коефіцієнтів бойового 
потенціалу при виконанні завдань знищення 
противника у повітрі та завдань ураження 
наземних цілей. Тому модель (3) може бути 
застосованою на практиці в ході оцінювання 
альтернативних типів багатоцільових 
тактичних літаків для оновлення парку 
тактичної авіації Повітряних Сил Збройних 
Сил України.  

Наступною фінансовою компонентною 
оцінювання альтернативних типів 
багатоцільових тактичних літаків для 
оновлення парку тактичної авіації Повітряних 
Сил Збройних Сил України, яка, як свідчить 
світовий досвід укладання міждержавних 
угод щодо закупівлі бойової авіаційної 
техніки, може мати вирішальне значення 
щодо прийняття рішення про укладання 
контрактів на закупівлю певної кількості того 
або іншого типу тактичних літаків – це вартість 
витрат на експлуатацію імпортованих літаків 
тактичної авіації, створення запасів 
авіаційних засобів ураження, всебічне 
забезпечення та утримання відповідної 
інфраструктури. За результатами аналізу 
тенденцій, що склалися на світовому ринку 
озброєння, зокрема у секторі бойової 
авіаційної техніки, встановлено, що витрати 
на закупівлю систем озброєння та військової 
техніки в кілька разів нижче, ніж витрати на 
подальшу їх експлуатацію та технічне 
супроводження. Особливо це актуально для 
високо технологічних систем ОВТ, строки 
експлуатації яких становлять 20-30 років [36-

38].  

Оцінювання фінансових витрат на 
експлуатацію та всебічне технічне 
супроводження потенційно можливих для 
закупівлі тактичних літаків та відповідної 
інфраструктури можливо проводити, 
спираючись на поняття типового життєвого 
циклу (ЖЦ) бойової авіаційної техніки та 

типового розподілу його вартості по основних 
стадіях та етапах, які являють собою основний 
інструмент щодо отримання прогнозних 
значень вартості ЖЦ зразків бойової 
авіаційної техніки [17, 39-41].  

При використанні методичного підходу до 
оцінювання фінансових витрат на стадії 
експлуатації бойової авіаційної техніки слід 
враховувати певні відмінності у типовому 
розподілі вартості життєвого циклу бойової 
авіаційної техніки у разі її імпортування [22, 
23]. Так, на основі аналізу світового досвіду 
відсоток витрат на стадії експлуатації складає 
72% від вартості літака на світовому ринку 
озброєння. Окрім цього, доцільним є 
врахувати результати останніх досліджень 
щодо збільшення щорічних експлуатаційних 
витрат на бойові літаки, які перетнули межу 
15-ти річного терміну експлуатації [42, 43]. 
Доцільність цього,  обґрунтовується оцінками 
Департаменту Військово-Повітряних Сил США 
та Коледжу оборонного менеджменту 
(Республіка Індія), відповідно до яких за 
кожні 10 років експлуатації після 15-ти річної 
експлуатації має місце майже дворазове 
збільшення витрат на експлуатацію одного 
імпортованого бойового літака. Відповідно 
до цього, вартість одного року експлуатації 
одного екземпляру літака тактичної авіації, 
термін експлуатації якого перевищив 15 
років, щорічно збільшується на 3–7% [42, 43]. 

Врахування збільшення річної вартості 
експлуатації, яке відбиває відомий закон 
зміни інтенсивності відмов техніки з 
наближенням до призначених показників, 
особливо важливо для випадків, коли 
глибина планування розвитку системи 
озброєння тактичної авіації перевищуватиме 
15 років, та/або об’єктом прогнозування 
витрат на експлуатацію є літаки, що 
закуповуються на вторинному ринку, тобто ті, 
що вже були в експлуатації.  

Таким чином, прогнозні оцінки за третьою 
важливою компонентною оцінювання 
альтернативних типів багатоцільових 
тактичних літаків для оновлення парку 
тактичної авіації на всій глибині планування 

(від 𝑡 = 0 до 𝑡 = 𝑇зад) для кожного  зразка j-
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го типу 𝑆𝑗експл(𝑇зад) визначаються за наступним виразом [22,23]:  𝑆𝑗експл(𝑇зад) = 𝛿∗С1 𝑗експл𝑡≤Т∗(𝑇∗ − Т𝑗закуп) + ∑ С1 𝑗експл𝑡≤Т∗(1 + 𝛥𝐶)𝑇зад−Т∗𝜏=1 𝜏
   (4) 

де С1 𝑗експл𝑡≤Т∗  – щорічна вартість експлуатації латка j-го типу в період сталої 
інтенсивності відмов на інтервалі часу з початку експлуатації до 
моменту підвищення щорічної вартості експлуатації внаслідок 
зростання інтенсивності відмов авіаційної техніки, що визначається за 
виразом: 

 – С1𝑗експл𝑡<𝑇∗ = 𝑘3(𝑘1+𝑘2)𝐶1𝑗⋅𝑙𝑛(1+𝛥С∗)(1+𝛥С∗)Тслуж−Т∗+Т∗ 𝑙𝑛(1+𝛥С∗)−1;   (5) 𝐶1𝑗 – закупівельна ціна одного нового літака j-го типу; ∆С̅∗ – щорічний відносний приріст вартості експлуатації за рахунок зростання 
інтенсивності відмов для літаків тактичної авіації (за статистикою 
складає від 0,03 до 0,07); Т𝑗𝑐луж – призначений термін службі літака тактичної авіації j-го типу, який 
планується до закупівлі; 𝑘1, 𝑘2 – питома частка вартості розробки та серійного виробництва в загальній 
вартості ЖЦ літаків тактичної авіації, відповідно (для імпортованих 
літаків 𝑘1 +  𝑘2 = 0,28); 𝑘3 – питома частка вартості експлуатації в загальній вартості ЖЦ літаків 
тактичної авіації (для імпортованих літаків 𝑘3 = 0,72); Т𝑗закуп – рік закупівлі літака j-го типу (для нового літака закуп

jТ  дорівнює року 
початку його експлуатації); Т𝑗∗– – рік, після досягнення якого спостерігається підвищення інтенсивності 
відмов та зростання витрат на його експлуатацію та підтримку; 𝛿∗ – допоміжний символ, такий, що: 

  𝛿∗ = {1, якщоТ𝑗закуп ≤ 𝑇∗;0, якщоТ𝑗закуп > 𝑇∗. 
 

Обсяг сукупних витрат 𝑆𝛴(𝑇  зад) на 
оновлення (закупівлю), в загальному 
випадку, різнотипного парку літаків тактичної 
авіації та його експлуатацію і підтримку на 

протязі заданого часу може бути 
прогнозованим за допомогою наступного 
виразу: 

𝑆𝛴(𝑇  зад) = ∑ ∑ (𝐶1𝑘𝑗 + 𝑆𝑘𝑗ексл𝑁𝑘𝑗𝑗=1 (𝑇  зад))𝑛𝑘=1 ,   (6) 

де 𝐶1𝑘𝑗, 𝑆𝑘𝑗ексл(𝑇  зад)– витрати на закупівлю та експлуатацію і підтримку, кожного k-го літака 
з Nkj тактичних літаків j-го типу з n типів, що планується закупити в інтересах ПС ЗС України. 

Отримані співвідношення, що базуються 
на врахуванні та узагальнені набутого 
світового досвіду створення, закупівлі та 
експлуатації багатоцільових тактичних літаків 
дозволяють розробити методику оцінювання 

альтернативних типів багатоцільових 
тактичних літаків для оновлення парку 
тактичної авіації Повітряних Сил Збройних 
Сил України, сутність якої наведено на рис.1. 
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Рисунок 1 – Методика оцінювання альтернативних типів багатоцільових тактичних літаків для 
оновлення парку тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України 

 

Методика призначена для формування 
системи початкових даних в постановці та 
розв'язуванні задачі оптимізації програм 
розвитку системи ОВТ тактичної авіації ПС ЗС 
України шляхом оновлення її парків бойових 
літаків. 

Початковими даними в розробленій 
методиці оцінювання альтернативних типів 
багатоцільових тактичних літаків для 
оновлення парку тактичної авіації ПС ЗС  
України, що пропонується є: 

– перелік альтернативних типів 
багатоцільових тактичних літаків, що можуть 
бути закупленими для оснащення Повітряних 
Сил ЗС України; 

– значення визначальних для виконання 
основних бойових завдань тактичною авіацією 
ТТХ альтернативних типів багатоцільових 
тактичних літаків; 

Першим етапом запропонованої методики є 
оцінювання коефіцієнтів бойового потенціалу 

обраних типів багатоцільових тактичних літаків 
у виконанні ними завдань знищення 
противника у повітрі та завдань ураження 
наземних цілей. Таке оцінювання може бути 
проведено за існуючими методиками 
оцінювання коефіцієнтів бойового потенціалу 
із використанням відповідних кваліметричних 
моделей виду (1)–(2), як функціональних 
залежностей значень цих коефіцієнтів від 
значень тактико-технічних характеристик цих 
літаків. Це дозволить за моделлю (3) оцінити 
величину ціни одного тактичного літака на 
світовому ринку озброєнь, яка відповідає рівню 
бойових властивостей літака даного типу. 

Наступним кроком є аналіз цін на світовому 
ринку озброєння на альтернативні типи 
тактичних літаків, які серійно виробляються, 
або є перспективними. Якщо в якості 
альтернативних для закупівлі типів літаків 
тактичної авіації розглядаються ті, що 
представлені на світовому ринку озброєнь, 
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вихідними даними вважається їх ринкова 
ціна У разі неможливості, або відсутності такої 
інформації, особливо щодо перспективних 

літаків тактичної авіації, таке оцінювання може 
бути проведено за математичною моделлю 
вартості одного серійного літака, що 
описуються виразом (3), з додаванням 
експортних нарахувань, що за статистикою 
відповідає коефіцієнту підвищення ціни 
відносно вартості літака в 1,4 – 2,5 разів [35]. 
Показниками якості у факторному просторі 
вказаної математичної моделі прийняті 
коефіцієнти бойових потенціалів 
багатоцільових тактичних літаків при 
виконанні ними завдань знищення 

противника у повітрі та завдань ураження 
наземних цілей [21]. 

Наступним етапом застосування на 
практиці представленої методики є 
оцінювання сукупних витрат на закупівлю 
тактичних літаків та на забезпечення 
закупленої бойової авіаційної техніки 
відповідними авіаційними засобами 
ураження, на організацію та здійснення 
інженерно-авіаційного забезпечення з 
утриманням відповідної інфраструктури на 
всьому періоді їх експлуатації з урахуванням 
особливостей розподілу типових витрат за 
життєвим циклом бойової авіаційної техніки, 
що постачається за імпортом. 

Висновки             

Таким чином, розроблена методика 
оцінювання альтернативних типів 
багатоцільових тактичних літаків для 
оновлення парку тактичної авіації Повітряних 
Сил Збройних Сил України, яка складається з 
окремих часткових методик оцінювання 
показників якості типів тактичних літаків, як їх 
пристосованості до виконання бойових 
завдавань у знищенні повітряних цілей та, 
окремо, при ураженні наземних цілей і їх 
фінансових показників може бути 

рекомендованою для застосування на 
практиці при обґрунтування програм і планів 
розвитку системи ОВТ тактичної авіації ПС ЗС 
України. Окрім цього, окремі компоненти 
розробленої методики можуть бути 
інтегровані до складу системного науково-

методичного апарату при формуванні 
критеріїв оцінювання раціональності програм 
розвитку системи ОВТ тактичної авіації ПС ЗС 
України шляхом оновлення парку бойової 
авіаційної техніки. 
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Аннотация 

В статье представлена методика оценки основных боевых и военно-экономических 
показателей типов многоцелевых тактических самолетов, которые могут составлять 
множество альтернативных вариантов для обновления парка тактической авиации 
Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Методика основывается на системном учете 
взаимосвязи показателей качества многоцелевых самолетов тактической авиации, 
финансовых показателей цены при закупке альтернативных типов тактических самолетов 
и прогнозных оценок финансовых затрат на стадии их эксплуатации. Особенностью 
предлагаемой методики есть возможность оперировать с количественными оценками 
указанных показателей. Показателями качества предлагается принять коэффициенты 
боевых потенциалов альтернативных типов тактических самолетов при выполнении ими 
задач по противодействию воздушному противнику и при выполнении задач уничтожения 
наземных целей. Оценивание значений названных коэффициентов предлагается 
осуществлять с помощью квалиметрических моделей истребительных и ударных свойств 
многоцелевого тактического истребителя, представляющие собой функциональные 
зависимости этих показателей от значений тактико-технических характеристик самолета. 
Предлагается оценивать цену на один самолет в возможных контрактах на закупку, 
посредством использования математической модели стоимости одного многоцелевого 
тактического самолета, который разрабатывается и производится серийно для 
собственных нужд вооруженных сил страны-производителя, представленной в виде 
функциональной зависимости этой цены от значений коэффициентов боевых потенциалов 
самолета. После этого цена на самолеты, закупаемых по импорту, корректируется с учетом 
экспортных начислений, которые определяются по статистике. 
Оценивание финансовых затрат на эксплуатацию и всестороннее обеспечение 
использования возможных для закупки тактических самолетов и соответствующей 
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инфраструктуры предлагается проводить, опираясь на понятие типового жизненного 
цикла боевой авиационной техники и типового распределения его стоимости по основным 

стадиям и этапам, которые представляют собой основной инструмент по получению 
прогнозных значений стоимости этапов жизненного цикла образцов боевой авиационной 
техники. 

Ключевые слова: планирование, научно-методический аппарат, жизненный цикл, 
вооружение. 
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Abstract 

The article presents a methodology for assessing the main combat and military-economic 

indicators of the types of multipurpose tactical aircraft, which can constitute many alternative 

options for updating the tactical aviation fleet of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. 

The methodology is based on a systematic consideration of the relationship between the quality 

indicators of multipurpose tactical aircraft, financial price indicators for the purchase of 

alternative types of tactical aircraft and predicted estimates of financial costs at the stage of 

their operation. A feature of the proposed methodology is the ability to operate with 

quantitative estimates of these indicators. As indicators of quality, it is proposed to take the 

coefficients of the combat potentials of alternative types of tactical aircraft when they perform 

tasks to counter an air enemy and when they perform tasks of destroying ground targets. It is 

proposed to evaluate the values of these coefficients using quasimetric models of the fighter 

and strike properties of a multipurpose tactical fighter, which are functional dependences of 

these indicators on the values of the tactical and technical characteristics of the aircraft. 

It is proposed to estimate the price of one aircraft in possible purchase contracts by using a 

mathematical model of the cost of one multipurpose tactical aircraft, which is developed and 

mass-produced for the own needs of the armed forces of the manufacturing country, 

represented as a functional dependence of this price on values of the coefficients of the combat 

potentials of the aircraft. After that, the price for aircraft purchased by import is adjusted taking 

into account export charges, which are determined according to statistics. 

It is proposed to estimate the financial costs of operation and all-round support for the use of 

tactical aircraft and the corresponding infrastructure available for the purchase, relying on the 

concept of a typical life cycle of military aviation equipment and a typical distribution of its cost 

over the main stages and stages, which are the main tool for obtaining predicted cost values 

stages of the life cycle of samples of military aircraft. 

Keywords: planning, scientific and methodical apparatus, life cycle, armament. 
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