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Анотація 

Основними джерелами забезпечення військ (сил) озброєнням та військовою технікою (ОВТ) 
в ході ведення бойових дій є: виробництво (закупівля) ОВТ; відновлення пошкодженого ОВТ; 
використання завчасно створеного резерву (непорушних запасів) ОВТ. Додатковими 
джерелами забезпечення військ ОВТ у особливий період можуть бути: техніка, що 
постачається з національної економіки; надходження ОВТ в рамках допомоги від країн-

партнерів; трофейне ОВТ. Але, як свідчить досвід ведення бойових дій під час проведення 
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, безпосередньо 
під час проведення операції (бойових дій) забезпечення військ ОВТ здійснюється, головним 
чином, за рахунок відновлення ОВТ, яке вийшло з ладу через бойові чи експлуатаційні 
причини. Це пов’язано з фінансово-економічними можливостями держави, перевищенням 
термінів експлуатації ОВТ, потребою у швидкому постачанні справного ОВТ для підтримання 
необхідного рівня бойової готовності підрозділів до виконання поставлених завдань та 
рядом інших чинників, що впливають на наявність та стан ОВТ в підрозділах та військових 
частинах. Виконання завдання щодо вчасного відновлення пошкодженого озброєння в ході 
бою покладається на систему відновлення озброєння та військової техніки, яка являє собою 
складну (велику) систему, що містить підсистему управління та виконавчу підсистему, 
основою якої є сили і засоби системи відновлення ОВТ. У загальному випадку під силами і 
засобами системи відновлення ОВТ потрібно розуміти особовий склад ремонтно-

відновлювальних органів та засоби технічної розвідки, евакуації, ремонту ОВТ, що 
використовуються для їх вчасного виявлення, проведення навантажувально-

розвантажувальних та транспортувальних робіт, ремонту та підготовки до бойового 
використання тощо. Для ефективної роботи всіх складових цієї складної системи необхідне 
завчасне планування та попереднє прогнозування щодо виробничих можливостей цих 
підрозділів. Тому в статті пропонуються шляхи удосконалення науково-методичного апарату 
щодо оцінювання системи відновлення та військової техніки. 

Ключові слова: система відновлення, озброєння та військова техніка, технічна розвідка, 
евакуація, ремонт, можливості. 

Постановка проблеми           

В ході ведення бойових дій підрозділами 
Збройних Сил певна кількість зразків ОВТ може 
виходити з ладу [1, 2], що зумовлюватиме 
зниження боєздатності військ. Зважаючи на це 
їх успіх значною мірою залежатиме від 
функціонування системи відновлення ОВТ. 
Однак, проведений аналіз свідчить, що у 
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багатьох випадках склад сил і засобів системи 
відновлення ОВТ не повною мірою відповідав 
потребам забезпечуваних військ [3]. Особливо 
це стосується батальйонних тактичних груп, які 
активно застосовувались під час виконання 
завдань в АТО, та не мали постійної 
організаційної структури, а їх склад визначався 
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в залежності від завдань та умов виконання тієї 
чи іншої бойової задачі. Причини такої 
невідповідності викликані не лише 
обмеженими фінансово-економічними 
можливостями держави та недоліками у роботі 
штабів, які планують ці бойові дії. Часто вони 
пов’язані з недосконалістю методичного 
апарату, який використовувався для 
визначення необхідного складу зазначених сил 
і засобів, зокрема складу ремонтно-

відновлювальних органів (РВО). 
Очевидно, що успіх операції значною мірою 

залежить від величини втрат, яких 

зазнаватимуть війська. Якщо ці втрати 

перевищуватимуть допустимий рівень, при 
цьому не буде здійснюватися їх поповнення, 
війська будуть втрачати боєздатність. Тому, 
функціонування системи відновлення ОВТ 
повинно спрямовуватися на створення 
необхідних умов для підтримання військ у 
боєздатному стані. Для отримання інформації 
щодо укомплектованості військ (сил) ОВТ є 
потреба в постійному оцінюванні системи 
відновлення ОВТ для обґрунтування складу сил 
і засобів системи відновлення ОВТ та 
ефективного виконання поставлених завдань 
щодо недопущення зниження боєздатності 
військ в ході виконання бойових завдань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій       

Дослідженню питань оцінювання складних 
систем такого типу присвячена ціла низка робіт, 
але дані роботи не враховують певні процеси 
впливу на ефективність системи відновлення. 
Зокрема в роботі [4] запропонована методика 
оцінювання ефективності функціонування 
системи відновлення. Суть якої полягає в 
отриманні відомості про надійність 
відновлення озброєння та військової техніки за 
номенклатурою в кожній ланці структури 
системи відновлення, кількості відновлених 
зразків озброєння та військової техніки на 
кожному рівні ієрархії, кількості неохоплених 
ремонтно-відновлювальними роботами 
зразків озброєння та військової техніки в 
кожній ланці, кількості працездатних зразків 
озброєння та військової техніки на кожну добу 
операції (бойових дій). Методика дозволяє 
варіювати кількістю ремонтних бригад і їх 
розподілом за ланками структури. В роботі [5], 

запропоновано математичну модель 
оцінювання ефективності функціонування 
системи відновлення ОВТ і забезпечення 
матеріальними засобами за величиною 
імовірності виконання комплексу робіт, які 
виконуються за заданий час. Для цього 
використано напівмарковську модель 
функціонування підсистеми відновлення 
озброєння та військової техніки і забезпечення 
матеріальними засобами в загальній системі 
логістики Збройних Силах України. Часткове 

опрацювання цієї проблеми розглянуто також у 
публікації [6], яка присвячена підвищенню 
ефективності проведення заходів з технічної 
розвідки шляхом використання комплексного 
способу виконання завдань. Автор 
використовує теорію ймовірності як апарат для 
підтвердження своїх наукових результатів. А у 
роботі [7] запропоновано метод моделювання 
на основі комплексного підходу, що базується 
на побудові і дослідженні математичної моделі 
системи забезпечення боєздатності парку ОВТ 

угруповання військ. Математична модель 
розроблена з урахуванням усієї можливої 
сукупності зовнішніх чинників, які впливають на 
систему, що характерні для умов воєнного часу, 
в першу чергу чинників, які обумовлюють 
завдання пошкоджень зразкам ОВТ і різке 
зростання потреб у боєприпасах і елементах 
комплектів ЗІП. В роботі [8] розкривається 
формалізований взаємо-зв’язок величини 
бойового потенціалу військ та результатів 
функціонування системи їх забезпечення ОВТ, 
зокрема підсистем відновлення та резерву. 
Запропонований спосіб може 
використовуватися під час прогнозування стану 
озброєння та військової техніки в операції, а 
також під час проведення досліджень, 
спрямованих на обґрунтування потрібного 
складу ремонтно-відновлювальних частин та 
підрозділів, потрібної величини резерву ОВТ 
для підтримання заданого рівня боєздатності 
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військ, а в роботі [9] розглянута методика 
прогнозування потоку ремонтного фонду який 
являється одним із найважливіших показників 
для оцінювання готовності системи 
відновлення ОВТ за усередненими даними та 
володіє більш високою вірогідністю, так як в ній 
більш повно враховуються оперативно-

тактичні фактори і результати досліджень по 
надійності і живучості ОВТ. У роботі [10] 

запропоновано проводити оцінювання 
можливості виконання заходів виїзними 

групами з ремонту озброєння та військової 
техніки за допомогою одноканальної системи 
масового обслуговування з очікуванням, що на 
думку автора дозволить врахувати випадковий 
характер виникнення відмов ОВТ, час 
надходження у відповідний РВО та час 
відновлення пошкоджених зразків ОВТ, а 
робота [11] присвячена створенню 

автоматизованої системи управління 
технічним забезпеченням. Також опрацювання 
даної проблематики було представлено у [12] 

де проведений аналіз запропонованих 
моделей виробничого розподілу та описані 
основні характеристики вибраних моделей, а у 
роботі [13] розробленні рекомендації щодо 
покращення тактико-технічних характеристик 
рухомих засобів відновлення військової 
автомобільної техніки, які на думку автора 
забезпечать їх застосування у різних формах та 
способах бойових дій, а у [14] розроблений 
методичний підхід до оцінювання економічної 
ефективності ремонту зразків ОВТ. Даний 
підхід враховує два напрямки: фінансово-

економічні витрати на ремонт ОВТ в 
стаціонарних умовах та в рухомих ремонтно-

відновлювальних військових частинах. 
Зменшення фінансово-економічних витрат 
буде залежати від скорочення витрат на 
матеріально-технічні засоби і за рахунок 
підвищення якості ремонту. Таким чином, 
стаціонарна і рухома складові відновлення ОВТ 
забезпечують високу ефективність ремонту 
ОВТ в мирний час і в особливий період. 

Постановка завдання           

Роботи попередників внесли значний 
вклад в науку і були направлені на 
дослідження динаміки функціонування 
системи відновлення ОВТ в ході 
моделювання бойових дій. Основним 
інструментом для дослідження вказаної 
системи була теорія масового 
обслуговування, а сама система відновлення 
ОВТ була представлена як система масового 
обслуговування. Але в ході аналізу остатніх 
досліджень і публікацій було виявлено ряд 
питань, які не враховані в роботах 
попередників, а саме миттєва ймовірність та 
інтенсивність виявлень пошкоджених зразків 
ОВТ під час визначення можливостей з 

технічної розвідки комплексним способом з 
використанням безпілотних літальних 
апаратів (БпЛА) та можливі втрати особового 
складу для визначення виробничих 
можливостей ремонтно-відновлювальних 
органів з ремонту ОВТ.  

Отже, такі обставини вимагають 
вирішення актуального наукового завдання, 
яке полягає в удосконаленні методики 
оцінювання системи відновлення озброєння 
та військової техніки окремої механізованої 
бригади для формування єдиних підходів до 
визначення раціонального складу сил і 
засобів з відновлення ОВТ, що і буде метою 
статті. 

Виклад основного матеріалу          

Кінцевою метою функціонування системи 
відновлення ОВТ є підтримання визначеного 
рівня боєздатності військових частин 
(підрозділів) за рахунок забезпечення цих 
підрозділів працездатними зразками ОВТ 
після проведення комплексу заходів з їх 
відновлення [15]. 

Оцінка ефективності виконання заходів з 
відновлення ОВТ можлива, коли визначено 
показник її ефективності, тобто кількісну міру 
оцінки досягнення мети функціонування 
системи відновлення ОВТ. Показник 
ефективності системи повинен відповідати 
ряду вимог: бути обчислюваним, його 
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значення можуть бути розмірними або 
безрозмірними величинами, які дозволяють 
кількісно оцінювати ефект застосування 
системи; бути відповідним (адекватним) меті 
операції; задовольняти вимогам змістовності 
(повноти); бути чутливим. Форма показника 
повинна бути найпростішою, а його зміст – 

відповідати здоровому глузду [16]. 

Виходячи з мети організації процесу 
відновлення ОВТ, для її оцінювання 
пропонується використовувати узагальнений 
показник ефективності роботи системи 
відновлення ОВТ укW , який розраховується за 
формулою: 𝑊уз = ∑ 𝛽𝑖𝐾𝑖3𝑖=1   (1) 

де 𝑊ук– узагальнений показник 
ефективності роботи системи відновлення 
ОВТ омбр; 𝐾𝑖 – часткові показники ефективності 
функціонування 𝑖 −ї підсистеми системи 
відновлення ОВТ; 𝛽𝑖 – коефіцієнт важливості підсистем; 

Узагальнений показник ефективності 
роботи системи відновлення ОВТ відображає 
кінцеву мету відновлення ОВТ, має чітко 
виражену оперативно-тактичну сутність і 
достатню наочність, а результат цієї 
математичної залежності легко порівняти з 
нормативними показниками забезпечення 
ОВТ в підрозділах. 

З метою оцінки ефективності виконання 
заходів з технічної розвідки, евакуації та 
ремонту використано показники, які 
характеризуються коефіцієнтом охоплення 
визначеного обсягу пошкоджених зразків 
ОВТ, які підлягають відновленню силами та 
засобами РВО (Кох):  

для оцінки ефективності виконання 
заходів з технічної розвідки: 

Кох ТхР = 𝑁ТхР 𝑗 𝑖𝑁врт і+   (2) 

де  Кох ТхР – коефіцієнт охоплення 
органами ТхР визначеного обсягу 
пошкоджених зразків ОВТ; 

𝑁ТхР 𝑗 𝑖 – кількість пошкоджених зразків 
ОВТ, що буде охоплена органами технічної 
розвідки (ОТхР) 𝑗 -го РВО за 𝑖-ту добу; 𝑁врт і+  – кількість пошкоджених зразків 
ОВТ, 𝑗 -го РВО за 𝑖 -ту добу, що потребує 
виявлення; 

для оцінки ефективності виконання 
заходів з евакуації: 

Кох ЕВ = 𝑁ЕВ 𝑗 𝑖𝑁ЕВ і+    (3) 

де  Кох ЕВ – коефіцієнт охоплення 
евакуаційними засобами (ЕЗ) 𝑗-го РВО 
визначеного обсягу ремонтного фонду 
(РемФ) ОВТ; 𝑁ЕВ 𝑗 𝑖 – кількість пошкоджених зразків 
ОВТ, що буде евакуйована ЕЗ 𝑗-го РВО за 𝑖-ту 
добу; 𝑁ЕВ  і+  – обсяг евакуаційного фонду ОВТ, що 
прогнозується для евакуації ЕЗ 𝑗-го РВО за 𝑖-ту 
добу. 

для оцінки ефективності виконання 
заходів з ремонту: 

Кох Р = 𝑁Р 𝑗 𝑖𝑁ПР  і +    (4) 

де  Кох Р – коефіцієнт охоплення 𝑗-м РВО 
визначеного обсягу РемФ ОВТ; 𝑁Р 𝑗 𝑖 – кількість пошкоджених зразків ОВТ, 
що буде відремонтована 𝑗-м РВО за 𝑖-ту добу; 𝑁ПР  і+  – обсяг РемФ ОВТ що прогнозується 
для ремонту 𝑗-м РВО за 𝑖-ту добу. 

Використання запропонованих показників 
дає змогу оцінити ефективність 
функціонування системи відновлення ОВТ в 
цілому та її вплив на рівень забезпечення 
підрозділів працездатними зразками ОВТ в 
ході ведення омбр бойових дій, а результат 
розрахунків порівняти з нормативними 
показниками укомплектованості 
працездатними зразками ОВТ з метою 
визначити рівня боєздатності омбр. 

Одним із основних етапів реалізації 
удосконаленої методики оцінювання 
системи відновлення є визначення 

можливостей РВО з технічної розвідки (ТхР) 
пошкоджених зразків ОВТ яка запропонована 
в роботі [6]. 
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Технічна розвідка зразків ОВТ, які вийшли 
з ладу, є першим етапом комплексу робіт з 
відновлення ОВТ без якої подальше 
виконання завдань з евакуації та ремонту 
пошкоджених зразків ОВТ є неможливим. На 
даний час організація ТхР ремонтно-

відновлювальними підрозділами військових 
частин не в повній мірі відповідає вимогам 
ведення бойових дій та розвитку науково-

технічної бази країни [17]. Від успішної 
розвідки пошкоджених зразків ОВТ буде 
залежати подальше виконання усіх інших 
заходів, які спрямовані на завантаження 
ремонтного органу РемФ.  

Технічна розвідка в механізованих 
(танкових) підрозділах здійснюється 
виключно наземним способом 
використовуючи для цього пункти технічного 
спостереження батальйону та групи технічної 
розвідки (ГТР) військової частини. Але 
зазначені підрозділи зазвичай не в змозі 
розвідати всі пошкоджені зразки ОВТ, які з тієї 
або іншої причини вийшли з ладу або 
отримали пошкодження. Найчастіше це 
відбувається через ландшафт місцевості, 
який обмежує дальність прямої видимості та 
знижує ефективність використання штатних 
засобів спостереження. Це призводить до 
втрати часу під час функціонування усієї 
системи відновлення ОВТ та в результаті 
впливає на боєздатність підрозділу в 
інтересах якого працює РВО.  

Технічна розвідка проводиться з метою: 
пошуку й уточнення районів (місць) 
зосередження найбільшої кількості ОВТ, що 
вийшли з ладу [18], і місцевості, на якій вона 
знаходиться на безпечність; визначення стану 
зразків ОВТ, що вийшли з ладу, характеру і 
обсягу робіт з їх відновлення; уточнення 
шляхів евакуації ОВТ, районів (місць) 
розміщення (розгортання) і шляхів 
переміщення ремонтних підрозділів; 
визначення стану місцевих ремонтних та 
інших підприємств щодо можливості 
використання їх для ремонту ОВТ; 
визначення місцезнаходження і можливості 
використання залишеного противником ОВТ і 

технічного майна; ведення інженерної та 
радіаційної, хімічної та біологічної розвідки 
на шляхах евакуації, у районах розгортання 
ремонтних засобів і на шляхах їх 
переміщення; надання допомоги пораненим 
і евакуації загиблих [19-22]. 

Як це зазначено в [6] можливості РВО під 
час ведення наступального бою 
визначаються на підставі відношення 
загального часу роботи групи (без урахування 
часу переміщення) до часу визначення 
характеру пошкодження та прийняття 

рішення стосовно пошкодженого зразка ОВТ. 
Кількість пошкоджених зразків ОВТ 𝑁ТхР 𝑗 𝑖, 
які можна розвідати рухомим органом ТхР 
відповідно [23], можна визначити за 
формулою: 𝑁ТхР 𝑗 𝑖 = 𝑡𝑝𝑇𝑝                        (5) 

де 𝑡𝑝 – час ведення технічної розвідки ТхР 
без урахування часу на переміщення; 𝑇𝑝 – час, потрібний рухомому органу ТхР 

для виконання заходів щодо розвідки одного 
пошкодженого зразка ОВТ. 

Аналіз застосування збройних сил 
провідними країнами світу у локальних 
війнах та збройних конфліктах та досвід 
отриманий підрозділами Збройних Сил 
України під час виконання завдань в операції 
Об’єднаних сил на території Донецької та 
Луганської областей довів про необхідність 
застосування безпілотних авіаційних 
комплексів (БпАК) [6, 24-27].  

Застосування безпілотних літальних 
апаратів в ГТР може бути складним 
завданням, але матиме важливе значення 
для виконання завдань з ТхР [6, 28-32]. Але це 
надасть ряд переваг підрозділам, які 
виконують дані завдання [6].  

Для підтвердження ефективності 
виконання завдань з ТхР комплексним 
способом використано ряд критеріїв.  

Коли здійснюється пошук пошкоджених 
зразків ОВТ окремими пошуковими 
періодами, важливим критерієм оцінки 
ефективності спостереження під час пошуку є 
миттєва ймовірність 𝑔 виявлення 
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пошкодженого зразка ОВТ у визначеній смузі 
шляхом спостереження [6]. 

Якщо в процесі проведення пошуку 
пошкоджених зразків ОВТ здійснюється 
безперервне спостереження, важливим 
критерієм для оцінювання ефективності є 
миттєва ймовірність 𝛾𝑑𝑡 виявлення протягом 
короткого проміжку часу 𝑑𝑡. При цьому 
величина 𝛾 є інтенсивністю кількості 
виявлень [6].  

Розглянуті характеристики є 
статистичними, тобто можуть бути знайдені з 
досвіду [33, 34]. Для цього використовують 
формули [6]: 𝑔 = 1𝑛 , 𝛾 = 1𝑡,                   (6) 

де 𝑛 – математичне очікування кількості 
обльотів, яке забезпечує виявлення 
пошкодженого зразка ОВТ приладом 
розвідки; 𝑡 – математичне очікування часу, за який 
забезпечується виявлення цілі з моменту 
запуску БпАК; 

На завершальному етапі оцінювання 
можливостей з ТхР для нормального закону 
розподілу 𝑃(𝑅) інтенсивність виявлення 
обєктів 𝑓 можна визначити згідно формули 
[6]: 

𝑓 = 1√2𝜋𝜎𝑅𝑒−(𝑅−𝑚𝑅)22𝜎𝑅212[1+𝑅−𝑚𝑅√2𝜎𝑅 ]  (7) 

де 𝑓 – інтенсивність виявлення об’єкту за 
дальністю;  𝑅 – дальність дії засобів повітряної 
розвідки. 

Наступним етапом реалізації 
удосконаленої методики оцінювання 
системи відновлення ОВТ є визначення 
середньодобових можливостей ремонтно-

відновлювальних підрозділів (частин) з 
ремонту ОВТ з урахуванням втрат особового 
складу, з метою обґрунтування необхідної 
кількості спеціалістів-ремонтників в ході 
ведення бойових дій омбр. 

Для визначення виробничих можливостей 
ремонтно-відновлювальних підрозділів 

(частин) використовуються ряд методик. Так, в 
роботі [35] запропоновано використовувати 
підходи та основні положення теорії масового 
обслуговування. Але, використання даних 
методик безпосередньо в органах військового 
управління для планування застосування 
ремонтно-відновлювальних підрозділів 
(частин) у деякій мірі ускладнено, в першу чергу 
в наслідок значного обсягу розрахунків, які 
необхідно виконати. В [23, 36] запропоновано 
підхід, використання якого надасть 
інформацію, щодо середньодобових 
можливостей ремонтно-відновлювальних 
підрозділів (ремонтних рот, ремонтно-

відновлювальних батальйонів), тимчасових 
органів відновлення (ремонтних та ремонтно-

евакуаційних груп) з ремонту ОВТ: 

 𝑁Р 𝑗 𝑖 = 𝑛𝑡𝐻    (8) 

де, 𝑁Р 𝑗 𝑖 – кількість пошкоджених зразків 
ОВТ, що буде відремонтована 𝑗-м РВО за 𝑖-ту 
добу; 𝑛 – кількість фахівців ремонтників, які 
залучені для проведення ремонтних робіт, 
чол.; 𝑡 – середній час продуктивної роботи, год.; 𝐻 – трудомісткість ремонтних робіт, 
люд.·год. на зразок. 

Використання математичної залежності (8) 

для визначення середньодобових 
можливостей з ремонту під час проведення 
навчань в органах військового управління та 
проведений аналіз умов виконання завдань 
ремонтно-відновлювальними підрозділами 

(частинами) дозволив визначити, що 
отримані результати мають значні неточності. 

Основний напрям удосконалення 
існуючого методичного підходу полягає в 
обґрунтуванні кількості фахівців-ремонтників 
(𝑛), які будуть залучені для проведення 
ремонтних робіт.  

В математичній залежності (8) 

враховується кількість фахівців-ремонтників, 

які входять до складу ремонтного підрозділу 
або екіпажу рухомого засобу технічного 
обслуговування та ремонту. Але, досвід 
виконання завдань ремонтно-відновлю-
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вальними підрозділами в зоні проведення 
антитерористичної операції вказує на 
необхідність врахування під час визначення 
кількості фахівців-ремонтників 𝑛 імовірності 
середньодобових санітарних, безповоротних 
та психогенних втрат серед особового складу 
ремонтних підрозділів [37, 38].  

Для визначення середньодобових 

санітарних та безповоротних втрат особового 
складу доцільно використовувати 
методикою, яка використовуються у військах 
для розрахунку цих показників. Дана 
методика враховує умови обстановки, 
тривалість та інтенсивність бойових дій, місце 
та роль підрозділу у виконанні бойових 
завдань, тощо. З метою врахування всіх 
чинників в методиці визначаються 
нормативні коефіцієнти . 

Використання цих коефіцієнтів дозволяє 
під час визначення кількості фахівців – 

ремонтників, які можуть бути залучені для 
проведення ремонтних робіт врахувати 
імовірні санітарні та безповоротні втрати 
особового складу.  

Але, досвід виконання завдань особовим 
складом ремонтно-відновлювальних 
підрозділів в зоні проведення АТО показав 
[39], що лише близько 15…20% фахівців-

ремонтників, які виконували завдання під 
артилерійським та мінометним обстрілами 
противника, або після візуального 
спостереження пошкоджених зразків ОВТ 
були спроможні зберегти здатність до 
активних дій з виконання поставлених 
завдань. Тому виникає необхідність 
врахування психогенних втрат особового 
складу ремонтно-відновлювальних 

підрозділів під час визначення виробничих 
можливостей даних підрозділів. 

Врахування визначених чинників під час 
розрахунку виробничих можливостей РВО з 
ремонту надасть можливість скорегувати 
значення кількості фахівців ремонтників ( n ), 

які можуть бути залучені для проведення 
ремонтних робіт: 𝑁Р 𝑗 𝑖 = (𝑛−𝐵𝐶і−ВБі−ВПСі)𝑡𝐻    (9) 

де 𝐵𝐶і – середньодобові санітарні втрати 
особового складу у кожному i-му елементі 
бойового порядку, чол.; ВБі – середньодобові безповоротні втрати 
особового складу у кожному i-му елементі 
бойового порядку, чол.; ВПСі – середньодобові психогенні втрати 
особового складу, чол.; 

Таким чином впровадження 

запропонованого підходу до врахування 
імовірних втрат особового складу під час 
визначення виробничих можливостей 
ремонтно-відновлювальних підрозділів 
дозволяє на етапі оцінювання обстановки з 
визначення можливостей ремонтно-

відновлювальних підрозділів з ремонту ОВТ 
отримати обґрунтовані дані, щодо кількості 
фахівців-ремонтників, які потрібно залучати 
для проведення ремонтних робіт. 

В подальшому є необхідність корегування 
методики визначення виробничих 
можливостей ремонтно-відновлюваних 
підрозділів з урахуванням втрат особового 
складу та рівня професійної підготовленості 
фахівців ремонтників.

Висновки             

Таким чином в статті запропоновано 
удосконалено методику оцінювання системи 
відновлення озброєння та військової техніки 
окремої механізованої бригади, яка на 
відміну від існуючої враховує миттєву 
ймовірність та інтенсивність виявлень 
пошкоджених зразків ОВТ під час виконання 
завдань з технічної розвідки ОВТ. Також 

зазначена методика дозволяє визначити 
виробничі можливості ремонтно-

відновлювальних підрозділів з проведення 
ремонтних робіт на зразках ОВТ з 
урахуванням середньодобових санітарних, 
безповоротних та психогенних втрат 
особового складу, які можуть виникнути під 
час ведення бойових дій окремою 
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механізованою бригадою. Також визначено 
узагальнений показник ефективності системи 
відновлення ОВТ та часткові показниківи 

ефективності, які дозволять обґрунтувати 
раціональну структуру системи відновлення 
ОВТ для потрібної військової ланки. 

Список використаних джерел         

1. Положення про забезпечення озброєнням, 
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восстановления вооружения и военной техники отдельной 
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Аннотация 

Основными источниками обеспечения войск вооружением и военной техникой (ВВТ) в ходе 
ведения боевых действий являются: производство (закупка) ВВТ; восстановление 
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поврежденного ВВТ; использование заранее созданного резерва (незыблемых запасов) ВВТ. 
Дополнительными источниками обеспечения войск ВВТ в особый период могут быть: техника, 
поставляемая из национальной экономики; поступление ВВТ в рамках помощи от стран-

партнеров; трофейное ОВТ. Но, как свидетельствует опыт ведения боевых действий при 
проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, 
непосредственно при проведении операций (боевых действий) обеспечение войск ВВТ 
осуществляется, главным образом, за счет восстановления ВВТ, которое вышло из строя по 
боевым или эксплуатационным причинам. Это связано с финансово-экономическими 
возможностями государства, превышением сроков эксплуатации ВВТ, потребностью в 
быстром снабжении исправного ВВТ для поддержания необходимого уровня боевой 
готовности подразделений к выполнению поставленных задач и рядом других факторов, 
влияющих на наличие и состояние ВВТ в подразделениях и воинских частях. Выполнение 
задачи по своевременному восстановлению поврежденного вооружения в ходе боя 
возлагается на систему восстановления вооружения и военной техники, которая 
представляет собой сложную (большую) систему, содержащую подсистему управления и 
исполнительную подсистему, основой которой являются силы и средства восстановления 
ВВТ. В общем случае под силами и средствами системы восстановления ВВТ следует 
понимать личный состав ремонтно-восстановительных органов и средства технической 
разведки, эвакуации, ремонта ВВТ, которые используются для их своевременного 
выявления, проведения погрузочно-разгрузочных и транспортировочных работ, ремонта 
и подготовки к боевому использованию и т.д. Для эффективной работы всех составляющих 
этой сложной системы необходимо заблаговременное планирование и предварительное 
прогнозирование производственных возможностей этих подразделений. Поэтому в статье 
предлагаются пути усовершенствования научно-методического аппарата по оценке 
системы восстановления и военной техники. 

Ключевые слова: система восстановления, вооружения и военная техника, техническая 
разведка, эвакуация, ремонт, возможности. 

 

Improved methods for assessing the system of weapons and 

military equipment recovery of a separate mechanized brigade 
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Abstract 

The main sources of providing troops with weapons and military equipment (weapons) in the 

course of hostilities are: production (purchase) of weapons; restoration of damaged weapons; 

use of pre-established reserve (inviolable stocks) of weapons. Additional sources of armaments 

in a special period may be: equipment supplied from the national economy; receipt of weapons 

in the framework of assistance from partner countries; trophy weapons. But, as the experience 

of fighting during the anti-terrorist operation in the Donetsk and Luhansk regions, directly during 

the operations (combat operations) supply of armaments is carried out mainly through the 

restoration of weapons that have failed due to combat or operational reasons. This is due to the 

financial and economic capabilities of the state, exceeding the service life of weapons, the need 

for rapid supply of serviceable weapons to maintain the required level of combat readiness of 

units to perform tasks and a number of other factors affecting the availability and condition of 

weapons in units and military units. Execution of the task of timely restoration of damaged 

weapons during combat is entrusted to the system of restoration of weapons and military 

equipment, which is a complex (large) system containing a control subsystem and executive 

subsystem, based on forces and means of weapons recovery. In the general case, the forces and 

175 

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. 5, – 2021 
 

 

means of the weapons recovery system should be understood as the personnel of the repair and 

restoration bodies and means of technical intelligence, evacuation, repair of weapons used for 

their timely detection, loading and unloading and transportation works, repair and preparation 

for combat use, etc. The effective operation of all components of this complex system requires 

advance planning and preliminary forecasting of the production capacity of these units. 

Therefore, the article proposes ways to improve the scientific and methodological apparatus for 

assessing the recovery system and military equipment. 

Keywords: recovery system, armaments and military equipment, technical reconnaissance, 

evacuation, repairs, capabilities. 
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