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Анотація 

Досвід застосування військ в операціях об’єднаних сил показав необхідність удосконалення 

існуючих підходів щодо принципів та способів бойового застосування угруповань військ. 
Сьогодні чітко просліджується тенденція переходу від платформоцентричних до 
мережоцентричних принципів ведення бойових дій. Одним із можливих шляхів переходу до 
мережоцентричних принципів ведення бойових дій є створення розвідувально-ударних 
систем шляхом ситуаційного інтегрування наявних сил і засобів розвідки, управління та 
ураження у цільові системи в єдиному інформаційному просторі. Розвідувально-ударна 
система повинна бути побудована із множини підсистем об'єднаних інформаційними 
відносинами, які функціонують, як одне ціле, на основі єдиних принципів і правил, з 
погодженими основними вимогами до їх складових. Інтегрування різних сил і засобів у цільові 
системи створює передумови щодо наявності декілька можливих варіантів цих систем, які 
мають різні оцінки ефективності їх застосування, вартісні показники їх створення, утримання та 
застосування, а також різні часові інтервали щодо їх створення та приведення у бойову 
готовність. Одним із критерієм прийняття рішення щодо доцільності вибору того чи іншого 
варіанту розвідувально-ударної системи є показник приросту ефективності бойового 
застосування військ за рахунок принципів синергетичного ефекту під час застосування 
розвідувально-ударних систем. Тому практична реалізація пропозицій щодо створення нових 
або удосконалення існуючих розвідувально-ударних систем у Збройних Силах України, а також 
розроблення методичних підходів щодо вибору найбільш раціонального варіанту цих систем 
буде вимагати наявності певних методичних рекомендацій щодо роз’яснення підходів до 
оцінювання бойової ефективності застосування військ із урахуванням результатів застосування 
того чи іншого варіанту розвідувально-ударної системи в операціях Об’єднаних Сил Збройних 
Сил України. Автором в статті запропоновано алгоритм оцінювання бойової ефективності 
застосування військ з урахуванням створення та застосування різних варіантів розвідувально-

ударних систем в операції, на основі якого сформовано основні рекомендації щодо 

оцінювання бойової ефективності з урахуванням застосування розвідувально-ударних систем 
в операції, наведено практичні розрахунки бойової ефективності різних варіантів 
розвідувально-ударних систем, а також запропоновано номограму вибору раціональної 
кількості засобів ураження розвідувально-ударної системи за умов заданої кількості засобів 
ураження противника. 

Ключові слова: оцінювання, розвідувально-ударна система, синергетичний ефект, війська. 

Постановка проблеми           

Сьогодні забезпечення воєнної безпеки 
держави є комплексом пріоритетних заходів 
щодо ефективного розвитку оборонних 

 
1 *Corresponding author: ад’юнкт, e-mail: remez.art.86@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4970-1097 

структур, які залучаються до виконання 
завдань оборони держави [1–6]. Сучасні 
вимоги до якості зразків озброєння та 
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військової техніки (ОВТ) постійно зростають, що 
в свою чергу формує потреби оновлення та 
удосконалення ОВТ, яке знаходиться на 
озброєнні ЗС України та інших військових 
формувань залучених до виконання завдань 
оборони держави. У контексті цих питань 
одним із важливих завдань подальшого 
розвитку ОВТ ЗС України є створення нових та 
удосконалення існуючих масштабних 
розвідувально-ударних систем шляхом 
інтеграції ключових засобів розвідки, 
управління та ураження в єдині комплекси та 
системи з метою підвищення ефективності 
бойового застосування військ (сил). Отже, 
планований перехід від платформоцентричних 
до мережоцентричних принципів бойового 
застосування угруповань військ повинен 
супроводжуватися розробкою та 

впровадженням технологій оптимальної 
(раціональної) організації інформаційного 
забезпечення управління діями частин та 
підрозділів ЗС України. 

Досвід застосування військ в операціях 
Об’єднаних сил (ООС) на Сході країни показав 

[1, 4], що сьогодні є необхідним 
удосконалення існуючих підходів щодо 
принципів та способів бойового застосування 
угруповань військ. Одним із можливих шляхів 
переходу до мережоцентричних принципів 
ведення бойових дій є створення 
розвідувально-ударних систем шляхом 
ситуаційного інтегрування наявних сил і 
засобів розвідки, управління та ураження у 
цільові системи в єдиному інформаційному 
просторі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій       

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
показав [1–12], що розвідувально-ударна 
система (РУС) повинна бути побудована із 
множини підсистем об'єднаних 
інформаційними відносинами, які 
функціонують, як одне ціле, на основі єдиних 
принципів і правил, з погодженими основними 
вимогами до їх складових. Інтегрування різних 
сил і засобів у цільові системи створює 
передумови щодо наявності декілька 
можливих варіантів цих систем, які мають різні 
оцінки ефективності їх застосування [3, 5, 10] 

вартісні показники їх створення, утримання та 
застосування [5], [10] а також різні часові 
інтервали щодо їх створення та приведення у 
бойову готовність [3, 9]. 

Сьогодні одним із критерієм прийняття 

рішення щодо доцільності вибору того чи 
іншого варіанту РУС є показник  приросту 
ефективності бойового застосування військ за 
рахунок принципів синергетичного ефекту під 
час застосування РУС в операції [6, 10, 12]. Тому 
практична реалізація пропозицій щодо 
створення нових або удосконалення існуючих 
розвідувально-ударних систем у ЗС України, а 
також розроблення методичних підходів щодо 
вибору найбільш раціонального варіанту цих 
систем буде вимагати наявності певних 
методичних рекомендацій щодо роз’яснення 
підходів до оцінювання бойової ефективності 
застосування військ із урахуванням результатів 
застосування того чи іншого варіанту 
розвідувально-ударної системи в операціях 
Об’єднаних Сил Збройних Сил України. 

Постановка завдання           

Метою статті є формування дієвих 
методичних рекомендацій щодо оцінювання 
бойової ефективності застосування військ із 
урахуванням створення (удосконалення)  

різних варіантів розвідувально-ударних систем 

для підвищення обґрунтованості управлінських 
рішень щодо вибору раціонального варіанту 
РУС за критерієм “ефективність – вартість”. 

Виклад основного матеріалу          

Перед керівництвом держави та ЗС 
України, в умовах необхідності оновлення 
озброєння ЗС України та недостатнього їх 

фінансування постійно постає завдання 
обґрунтування вибору зразків озброєння на 
перспективу [1–5]. Обрані в програмах 
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розвитку ОВТ та ЗС України перспективні 
зразки озброєння повинні задовольняти 
вимоги щодо вирішення завдань, які 
постають перед ЗС, і бути економічно 
досяжними (реальними). Сьогодні у багатьох 
країнах світу здійснюється перегляд теорії 
побудови і практики застосування, як нових 
комплексів, так і існуючих зразків озброєння 
з урахуванням організації та ведення бойових 
дій у єдиному інформаційному та 
кібернетичному просторі [1–12]. А також в 
сучасних умовах ведення бойових дій 
активно досліджується питання, як досягти 
скорочення часу повного циклу бойового 
застосування зразка або комплексу 
озброєння для випередження противника у 
досягненні мети [4]. 

Сьогодні в умовах обмеженого фінансового 
ресурсу та обмежень щодо здатності обороно 
промислового комплексу (ОПК) України до 
повного циклу розроблення складних зразків 
озброєння та військової техніки (кораблі, літаки 
тощо) [4, 8], а також не виключенням є 
розроблення нових варіантів РУС доцільно 
проведення наступних основних робіт: аналіз 
загроз та визначення основних завдань ЗС 
України у сфері ймовірного збройного 
протистояння, а також формування 
багаторівневого переліку критично важливих 
об'єктів противника, які плануються до 
ураження; визначення раціонального складу 
сил і засобів РУС для різних варіантів збройних 
зіткнень, які здатні адекватно виконати 
завдання щодо протидії противнику на 
відповідних операційних напрямках і 
оперативно впливати на об’єкти противника; 
розроблення та вдосконалення форм і способів 
ведення бойових дій у складі об’єднаних сил 
(ОС); удосконалення технологій вогневого 
(функціонального, радіоелектронного) 
ураження і забезпечення бойових дій; 
оптимізації складу сил і засобів елементів РУС, 

а також реструктуризація заходів бойової 
підготовки.  

У [9, 11] наведено основні положення 
методичного підходу щодо воєнно-

економічного обґрунтування вибору 

раціонального варіанту РУС для ЗС України, 

який на відміну від існуючих під час вибору 
пріоритетного варіанту РУС дозволяє урахувати 
показники бойової ефективності застосування 
варіантів РУС в операції, достатність 

економічних можливостей держави щодо 
створення, утримання та застосування 
визначеного варіанту РУС, своєчасність 
створення та приведення обраного варіанту 
РУС у бойову готовність з урахуванням 
особливостей невизначеності обстановки під 
час прийняття рішень. 

Розроблення такого методичного підходу та 
пошук шляхів його практичної реалізації в 
штабах, службах ЗС України під час прийняття 
рішень щодо вибору раціонального варіанту 
РУС за різних умов обстановки проведення 
операцій Об’єднаних Сил (ООС) формує 
необхідність розроблення ряду дієвих 
рекомендацій щодо порядку та змісту 
оцінювання бойової ефективності застосування 
військ із урахуванням створення та 
застосування різних варіантів РУС.  

Головною метою розроблених 
рекомендацій є формування загальної 
послідовності проведення розрахунків бойової 
ефективності застосування військ із 
урахуванням одночасного застосування різних 
варіантів РУС з метою прийняття рішення щодо 
вибору найбільш ефективного за тих чи інших 
умов обстановки.  

Загальний алгоритм оцінювання бойової 
ефективності застосування військ з 
урахуванням створення та застосування РУС в 
операції наведено на мал. 1. Наведений у [9, 

11] методичний підхід обґрунтування вибору 
раціонального варіанту РУС та запропонований 
алгоритм оцінювання бойової ефективності 
застосування військ з урахуванням вибору 
раціонального варіанту РУС в операції (мал.1) 
дозволяє вирішити як пряму, так і обернену 
постановку задачі (оцінка бойової ефективності 
фіксованого складу (РУС) або вибір необхідного 
складу РУС за умов заданих сил противника та 
оцінки ефективності виконання бойового 
завдання (БЗ)). 
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Малюнок 1 – Алгоритм оцінювання бойової ефективності застосування військ з урахуванням 
створення та застосування РУС в операції 
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Основними вхідними даним для 
проведення розрахунків бойової ефективності 
застосування військ із урахуванням створення 
та застосування РУС в операції є: 𝑃БЗ – 

імовірність виконання бойового завдання 
військами; 𝑃 (𝐴)ураж – середня імовірність 
ураження об'єктів противника у співвідношенні 
(1:1); 𝑃(𝐵)ураж – ефективність протидії 
противника (імовірність активної протидії 
противника); 𝑁(𝐵) 𝑁(𝐴)⁄  – співвідношення 
об'єктів противника (сторона B) та засобів 
ураження наших військ (сторона А). 

Співвідношення сил – це відношення (або 
різниця) бойових можливостей або бойових 
потенціалів засобів противника та наших 
військ. Для проведення розрахунків у якості 
співвідношення обрано показник 
співвідношення об'єктів противника та засобів 
ураження наших військ. Бойові можливості 
засобів нападу визначаються кількістю 
уражених із заданою ймовірністю об’єктів. За 
відсутності протидії – це сумарні бойові 
можливості усіх засобів ураження, які 
характеризуються загальною кількістю 
полігонних нарядів для ураження об’єктів 

різних груп, оскільки ймовірність доставки 
відповідного полігонного наряду до об’єкта 
практично дорівнює одиниці (якщо не 
враховувати експлуатаційну надійність засобів 
доставки). За наявності ефективної протидії 
засобам ураження противника шляхом 
застосування РУС противник буде нести втрати, 
які знижують його бойові можливості стосовно 
ураження наших об’єктів. 

Застосування РУС повинно знищити або 
відвернути таку кількість засобів повітряного 
нападу у районах базування або маршрутах 
слідування, за якої співвідношення сил 
противника та наших військ стає не менше 
потрібного. Визначення такого співвідношення 
набуває великого значення для обґрунтування 
величини виділення сил та засобів для 
проведення операції (бою), організації 
взаємодії видів збройних сил, особливо при 
плануванні стратегічної операції.  

Таким чином розрахунок ефективності 
бойового застосування угруповання наших 

військ 𝐸(𝑃БЗ) без урахування створення та 
застосування РУС може бути здійснено за 
формулою (мал. 1): 

𝐸(𝑃БЗ) = [Р(А)ураж ⋅ (1 − Р(В)ураж)] 𝑁(𝐵)𝑁(𝐴).                                                         (1) 

У разі створення та застосування різних і-х варіантів РУС вираз (1) буде мати вигляд: 

 𝐸(𝑃БЗ) = [Р(А)ураж ⋅ (1 − Р(В)ураж)] 𝑁(𝐵)𝑁(𝐴)⋅(1−𝑘𝑖 РУС(А)),                                    (2) 

де 𝑘і РУС(А), 𝑘і РУС(А) ∈ [0; 1] – коефіцієнт 
впливу застосування і-го варіанту РУС на 
ефективність ведення бойових дій в операції. 

У табл. 2 наведено приклад проведення 
практичних розрахунків щодо оцінювання 
бойової ефективності застосування двох різних 
варіантів РУС в операції. На мал. 2 показано 
загальний вид результатів оцінювання бойової 
ефективності застосування військ в ООС з 
урахуванням та без урахування створення та 
застосування запропонованих у [11] шести 
різних варіантів РУС за умови, що кількість 

засобів ураження наших військ фіксована 
N(A)=const, а кількість засобів ураження військ 
противника змінна N(В)=var. 

Отримані результати показують що 
практично усі варіанти застосування РУС дають 
приріст бойової ефективності, але цей приріст 
необхідно під час вибору раціонального 
варіанту РУС співставляти із вартісними 
показниками створення та застосування 
варіантів РУС, а також часовими інтервалами 
щодо створення та приведення варіантів РУС у 
бойову готовність.  

 

 

 

 

193 

https://portal.issn.org/resource/issn/2534-9228
https://portal.issn.org/resource/issn/2534-9228


IS
S

N
 2

5
2

2
-9

8
4

2
 

Jo
u

rn
a

l o
f S

cie
n

tific P
a

p
e

rs “
S

o
cia

l D
e

v
e

lo
p

m
e

n
t a

n
d

 S
e

cu
rity”, V

o
l. 1

1
, N

o
. 3

, –
 2

0
2

1
 

 

 

Таблиця 2 –
 Результати практичних розрахунків щ

одо оціню
вання бойової ефективності 

застосування двох різних варіантів РУС в операції 

 

Коефіцієнт впливу 
РУС на 

ефективність 
ураження об'єктів 

k1(РУС)

Загальна ефективність 
виконання бойового 

завдання із 
урахуванням 

створення варіантів 
РУС (E1(P(А)бз)

Коефіцієнт 
впливу РУС на 
ефективність 

ураження 
об'єктів k2(РУС)

Загальна ефективність 
виконання бойового 

завдання із 
урахуванням 

створення варіантів 
РУС (E2(P(А)бз)

1 150 20 0,78 0,46 0,54 7,50 0,421 0,002 0,057 0,0128 0,326 0,0444

2 150 40 0,78 0,46 0,54 3,75 0,421 0,039 0,057 0,1132 0,326 0,2107

3 150 60 0,78 0,46 0,54 2,50 0,421 0,115 0,057 0,2339 0,326 0,3541

4 150 80 0,78 0,46 0,54 1,88 0,421 0,198 0,057 0,3364 0,326 0,4590

5 150 100 0,78 0,46 0,54 1,50 0,421 0,273 0,057 0,4183 0,326 0,5364

6 150 120 0,78 0,46 0,54 1,25 0,421 0,339 0,057 0,4837 0,326 0,5950

7 150 140 0,78 0,46 0,54 1,07 0,421 0,396 0,057 0,5366 0,326 0,6408

8 150 160 0,78 0,46 0,54 0,94 0,421 0,445 0,057 0,5800 0,326 0,6775

9 150 180 0,78 0,46 0,54 0,83 0,421 0,486 0,057 0,6162 0,326 0,7074

10 150 200 0,78 0,46 0,54 0,75 0,421 0,523 0,057 0,6467 0,326 0,7324

11 150 220 0,78 0,46 0,54 0,68 0,421 0,555 0,057 0,6729 0,326 0,7534

12 150 240 0,78 0,46 0,54 0,63 0,421 0,583 0,057 0,6955 0,326 0,7714

13 150 260 0,78 0,46 0,54 0,58 0,421 0,607 0,057 0,7152 0,326 0,7869

14 150 280 0,78 0,46 0,54 0,54 0,421 0,629 0,057 0,7325 0,326 0,8005

15 150 300 0,78 0,46 0,54 0,50 0,421 0,649 0,057 0,7479 0,326 0,8125

16 150 320 0,78 0,46 0,54 0,47 0,421 0,667 0,057 0,7616 0,326 0,8231

17 150 340 0,78 0,46 0,54 0,44 0,421 0,683 0,057 0,7739 0,326 0,8326

18 150 360 0,78 0,46 0,54 0,42 0,421 0,697 0,057 0,7850 0,326 0,8411

19 150 380 0,78 0,46 0,54 0,39 0,421 0,711 0,057 0,7950 0,326 0,8488

20 150 400 0,78 0,46 0,54 0,38 0,421 0,723 0,057 0,8042 0,326 0,8558

21 150 420 0,78 0,46 0,54 0,36 0,421 0,734 0,057 0,8126 0,326 0,8622

22 150 440 0,78 0,46 0,54 0,34 0,421 0,745 0,057 0,8203 0,326 0,8680

23 150 460 0,78 0,46 0,54 0,33 0,421 0,754 0,057 0,8274 0,326 0,8733

24 150 480 0,78 0,46 0,54 0,31 0,421 0,763 0,057 0,8339 0,326 0,8783

25 150 500 0,78 0,46 0,54 0,30 0,421 0,772 0,057 0,8400 0,326 0,8829

26 150 520 0,78 0,46 0,54 0,29 0,421 0,779 0,057 0,8457 0,326 0,8871

27 150 540 0,78 0,46 0,54 0,28 0,421 0,786 0,057 0,8509 0,326 0,8910

28 150 560 0,78 0,46 0,54 0,27 0,421 0,793 0,057 0,8559 0,326 0,8947

29 150 580 0,78 0,46 0,54 0,26 0,421 0,800 0,057 0,8605 0,326 0,8982

30 150 600 0,78 0,46 0,54 0,25 0,421 0,806 0,057 0,8648 0,326 0,9014

Сер. 
Зн. 150,000 310,000 0,780 0,460 0,540 0,999 0,421 0,568 0,057 0,662 0,326 0,731

Варіант № 2

№

Кількість 
об'єктів 

противника 
для ураження, 

N(B)пр 

Кількість 
засобів 

ураження 
наших військ, 

N(А) 

Середня 
ефективність 

ураження об'єктів 
противника у 

співвідношенні 1/1 
(імовірність 

ураження (Р(А)ур)

Ефективність 
протидії 

противника 1/1 
(імовірність 
ефективної 

протидії 
(Р(В)пр))

Імовірність 
ефективної дії 
наших військ в 

умовах протидії 
противника   (1-

Р(В)пр)

Співідношення 
(Кількість об'єктів 
противника для 

ураження / 
Кількість засобів 
ураження наших 

військ)

Загальна імовірність 
ураження об'єктів 

противника у співвідношенні 
1/1 (ймовірність ураження) з 

урахуванням активної 
протидії противника 
(Р(А)ур*(1-Р(В)пр))

Загальна 
ефективність 
виконання 

бойового завдання 
без урахування 

створення варіантів 
РУС (E(P(А)бз)

Варіант № 1

1
9

4
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Малюнок 2 – Результати оцінювання бойової ефективності застосування військ в ООС з 
урахуванням та без створення та застосування  шести різних варіантів РУС 

 
Результати розрахунків загальної середньої 

ефективності (приросту) виконання бойових 
завдань із урахуванням створення та 
застосування варіантів різних РУС (E(P(А)бз) за 

умов зміни співвідношення складу наших 
військ до фіксованого складу військ  
противника (N(A)= var, N(В)= const) наведено на 
мал. 3.  

 

 

Малюнок 3 – Результати оцінювання загальної середньої ефективності (приросту) виконання 
бойових завдань із урахуванням створення та застосування варіантів різних РУС 
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Таким чином до основних рекомендацій 

щодо оцінювання бойової ефективності 
застосування військ в операції з урахуванням 
створення та застосування різних варіантів РУС 
можна віднести наступне: 

головним критерієм бойової ефективності є 
імовірність виконання бойового завдання 
угрупованням військ в операції; 

розрахунок бойової ефективності 
здійснюється за різних умов постановки задачі 
щодо співвідношення сил, тобто, кількість 
засобів ураження наших військ фіксована, у 
противника – змінна або кількість засобів 
противника фіксована,  у наших змінна – цей 
тип задачі дозволяє обрати раціональну 
кількість засобів ураження для РУС за умов 
заданого противника; 

під час розрахунків необхідно враховувати 
показник ефективності дій противника – 

імовірність ефективної протидії РУС; 

розраховані показники бойової 
ефективності застосування військ із 
урахуванням створення та застосування різних 
варіантів РУС повинні бути співставленні із 
вартісними показниками створення РУС та 
часовими показниками приведення їх у бойову 
готовність з метою вибору найбільш 
пріоритетного варіанту за різних умов 
обстановки тощо. 

Основними припущеннями під час 
проведення розрахунків повинні бути те, що:  

різні за своїми характеристиками бойові 
одиниці засобів ураження противника і наших 
військ замінюються еквівалентними 
(визначеними з урахуванням їх важливості під 
час ведення бойових дій);   

кожна бойова одиниця сторони, що 
обороняється, в одному ударі (нальоті) знищує 
не більше однієї бойової одиниці сторони, яка 
нападає, із заданою ймовірністю;  

уразливість усіх об’єктів приймається 
середнім значенням для визначеного класу 
засобів ураження; усі бойові одиниці беруть 
участь в операції (бойових діях) тощо. 

З урахуванням прийнятих припущень 
визначимо основні фактори, які впливають на 
наслідки протистояння (ведення бойових дій) 
противника та наших військ, а саме:   

кількість засобів ураження противника та 

наших військ, що беруть участь в бойових діях;  

величини полігонних нарядів, необхідних 
для ураження із заданою ймовірністю об’єктів 
різних груп;  

кількість засобів протидії засобам ураження 
кожної сторони; 

значення ймовірностей ураження окремого 
засобу нападу засобом оборони;  

кількість об’єктів, які можуть стати об’єктами 
удару для засобів нападу тощо. 

Урахування тільки вказаних факторів й 
складає сутність спрощеної моделі.  

Потрібні сили наших військ за заданих сил 
противника можуть бути визначені за 
формулою: 𝑁0 (А) = 𝑁(𝐵) ⋅ 𝑙𝑛(𝑄ураж⋅𝜂⋅𝑄𝑁⋅100 )𝑙𝑛(1−𝑃ср) ,            (3) 

де N0 (А) – потрібні сили наших військ у разі 
оборони своїх позицій, які включають кількість 
бойових одиниць, що мають можливість 
уразити бойові одиниці засобів нападу зі 
середньою ймовірністю Рср;  

N(В) – сили противника, у разі якщо 
противник здійснює напад, виражені кількістю 
бойових одиниць, які мають здатність уражати 
об’єкти наших військ;  𝜂 – полігонний наряд засобів повітряного 
нападу, виражений кількістю бойових одиниць 
(літаків, ракет, стволів артилерії тощо), 

достатніх для ураження об’єктів противника 
певного типу;  

Q – загальна кількість об’єктів, які можуть 
бути об’єктами удару для засобів нападу 

противника;  

Qур – припустимий рівень збитку у вигляді 
уражених об’єктів наших військ, виражених у 
відсотках від загальної кількості об’єктів Q, де 

припустимою кількістю об’єктів вважається 
така кількість, за якої ще гарантується 
виконання поставленої задачі сторони, яка 
обороняється. 

Запропонований на мал. 1 підхід щодо 
оцінювання бойової ефективності застосування 
військ з урахуванням створення та 
застосування РУС в операції можна 

застосовувати для підвищення оперативності 
проведення розрахунків та представити його 
графоаналітичним методом у вигляді 

196 

https://portal.issn.org/resource/issn/2534-9228
https://portal.issn.org/resource/issn/2534-9228


ISSN 2522-9842 Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 3, – 2021 
 

 

номограми (мал. 3), яка дозволяє за умов 
обмеженого часу для проведення розрахунків 
вирішити задачу оцінювання бойової 
ефективності застосування військ в операції з 
урахуванням застосування різних варіантів РУС 
за різних умов постановки задачі щодо 

визначення співвідношення сил, тобто: 
пряма задача – кількість засобів ураження 

наших військ фіксована, у противника – 

змінна; 
обернена задача – кількість засобів 

противника фіксована, у наших змінна. 
 

 
Малюнок 3 – Номограма рішення задач вибору раціонального співвідношення засобів ураження 
противника та наших військ за показниками приросту бойової ефективності застосування військ 

в операції та бойових втрат із урахуванням створення та застосування різних варіантів РУС 

 

Вирішення оберненої задачі дозволяє 
обрати раціональну кількість засобів ураження 
для РУС за умов заданого противника, що, в 
свою чергу, дозволить сформувати 
рекомендації щодо вибору раціонального 

бойового складу угруповання військ із 
урахуванням складу РУС та уточнених 

показників бойової ефективності застосування 
угруповання військ під час проведення різного 
виду операцій. 

Висновки             
Таким чином, запропоновані у статті 

рекомендації щодо оцінювання бойової 
ефективності застосування військ із 
урахуванням створення та застосування різних 
варіантів розвідувально-ударних систем в 
операції дозволять: 

підвищити обґрунтованість рішень щодо 

створення та застосування розвідувально-

ударних систем ЗС України в операціях; 
підвищити оперативність проведення 

розрахунків щодо оцінювання бойової 
ефективності застосування військ із 

урахуванням створення та застосування 
різних можливих варіантів РУС в операції 
шляхом застосування розробленої 
номограми; 

оцінити доцільність створення різних 
варіантів РУС на етапі їх проектування, що, в 
свою чергу, підвищить достовірність 
результатів оцінювання ефективності їх 
застосування та обґрунтованість необхідних 
матеріальних та фінансових ресурсів для 
створення, утримання та застосування цих 
варіантів РУС. 

 

Основою рекомендацій щодо вибору раціонального варіанту РУС із 
декілька альтернативних приблизно рівних варіантів є номограма, яка 
поєднує у собі показники:
- ефективності застосування військ (бойова ефективність);
- співвідношення засобів ураження наших військ та противника;
- необхідна кількість озброєння для досягнення заданих показників 
бойової ефективності;
- можливі бойові втрати;
- кількість діб безперервного ведення операції.

Номограма дозволяє вирішити пряму та 
обернену постановку задачі вибору 

варіанту РУС із альтернативних 
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Подальшим напрямом досліджень за 
тематикою статті є проведення реальних 
практичних розрахунків показників бойової 
ефективності застосування військ в ООС за 
умов створення декілька варіантів РУС, а 

також розроблення рекомендацій щодо 
порядку (послідовності) застосування 
методики воєнно-економічного обґрунтування 
варіантів РУС в штабах, службах ЗС України на 
різних рівнях управління ними. 
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Аннотация 

Опыт применения войск в операциях объединённых сил показал необходимость 
совершенствования существующих подходов относительно принципов и способов боевого 
применения группировок войск. Сегодня четко прослеживается тенденция перехода от 
платформоцентрических к сетецентрическим принципам ведения боевых действий. 
Одним из возможных путей перехода к сетецентрическим принципам ведения боевых 
действий является создание разведывательно-ударных систем путем ситуационного 
интегрирования имеющихся сил и средств разведки, управления и поражения в целевые 
системы в едином информационном пространстве. Разведывательно-ударная система 
должна быть построена из множества подсистем, объединенных информационными 
отношениями, которые функционируют, как одно целое, на основе единых принципов и 
правил, с согласованными основными требованиями к их составляющих. Интегрирование 

различных сил и средств в целевые системы создает предпосылки о наличии несколько 
возможных вариантов этих систем, имеющих различные оценки эффективности их 
применения, стоимостные показатели их создания, содержания и применения, а также 
различные временные интервалы по их созданию и приведение в боевую готовность. 
Одним из критериев принятия решения о целесообразности выбора того или иного 
варианта разведывательно-ударной системы является показатель прироста 
эффективности боевого применения войск за счет принципов синергетического эффекта в 
случае создания и применении разных вариантов разведывательно-ударных систем. 
Практическая реализация предложений по созданию новых или усовершенствование 
существующих разведывательно-ударных систем в Вооруженных Силах Украины, а также 
разработка методических подходов по выбору наиболее рационального варианта этих 
систем будут требовать наличия определенных методических рекомендаций для 
разъяснения подходов к оценке боевой эффективности применения войск с учетом 
результатов применения того или иного варианта разведывательно-ударной системы в 
операциях Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины. Автором в статье предложен 
алгоритм оценки боевой эффективности применения войск с учетом создания и 
применения различных вариантов разведывательно-ударных систем в операции, на 
основе которого сформированы основные рекомендации по оценке боевой 
эффективности на основе применения разведывательно-ударных систем в операции, а 
также приведены практические расчеты боевой эффективности различных вариантов 
разведывательно-ударных систем и предложено номограмму выбора рационального 
количества средств поражения разведывательно-ударной системы в условиях заданного 
количества средств поражения противника. 

Ключевые слова: оценивание, разведывательно-ударная система, синергетический 
эффект, войска. 
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Abstract 

The experience of using troops in joint force operations has shown the need to improve existing 

approaches to the principles and methods of combat employment of groupings of troops. Today, 

there is a clear tendency of transition from platform-centric to network-centric principles of 

warfare. One of the possible ways of transition to network-centric principles of warfare is the 

creation of reconnaissance-strike systems by situational integration of existing forces and means 

of reconnaissance, control and destruction into target systems in a single information space. The 

reconnaissance-strike systems will be built from a multitude of subsystems united by 

information relations, which function as a whole, on the basis of common principles and rules, 

with agreed basic requirements for their components. The integration of various forces and 

assets into target systems creates the prerequisites for the presence of several possible options 

for these systems, which have different assessments of the effectiveness of their use, the cost 

indicators of their creation, maintenance and use, as well as different time intervals for their 

creation and putting them on alert. One of the criteria for making a decision on the advisability 

of choosing one or another variant of a reconnaissance-strike systems is an indicator of an 

increase in the effectiveness of the combat employment of troops due to the principles of 

synergetic effect in the case of the creation and use of different versions of reconnaissance-

strike systems. The practical implementation of proposals for the creation of new or 

improvement of existing reconnaissance-strike systems in the Armed Forces of Ukraine, as well 

as the development of methodological approaches for choosing the most rational version of 

these systems will require certain methodological recommendations to clarify approaches to 

assessing the combat effectiveness of the use of troops, taking into account the results of 

applying this or another version of the reconnaissance-strike systems in the operations of the 

Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine. The author in the article proposes an algorithm for 

assessing the combat effectiveness of the use of troops, taking into account the creation and 

use of various options for reconnaissance-strike systems in an operation, on the basis of which 

the main recommendations for assessing combat effectiveness based on the use of 

reconnaissance-strike systems in an operation are formulated, and practical calculations of the 

effectiveness of various variants of reconnaissance-strike systems and a nomogram of the choice 

of a rational number of means of destruction of a reconnaissance-strike systems in conditions 

of a given number of means of destruction of the enemy is proposed. 

Keywords: evaluation, reconnaissance and strike system, synergetic effect, troops. 
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