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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБОРОННОГО Й УДАРНОГО
КОМПОНЕНТІВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО
СПІВВІДНОШЕННЯ
В.В. Герасименко, к.військ.н.
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
Викладено методичні підходи визначення раціонального співвідношення
бойового потенціалу оборонного й ударного компонентів угруповання авіації
й зенітних ракетних військ при підвищенні ефективності Повітряних Сил
(ПС), наведені результати дослідження залежності цього співвідношення від
бойових спроможностей конфронтуючого угруповання противника.
Реалізацією досліджень в області будівництва ПС і в процесі реформування
повинен стати науково-методичний апарат, що дозволяє об’єктивно
обґрунтувати бойовий склад і структуру угруповань різного рівня у ПС, у
цілому, відповідно до завдань й економічних можливостей держави. Сутність
визначення раціонального (збалансованого) складу угруповання військ
(організаційної структури органів управління) полягає в знаходженні таких
співвідношень між умовними компонентами (елементами), які забезпечують
виконання бойових завдань по ефективності, не нижче заданої, при
мінімальному кількісному складі цих умовних компонентів. При визначенні
бойового складу угруповання військ умовними компонентами (елементами)
можна вважати фактори, що впливають на ефективність виконання бойових
завдань. Тому, завдання визначення раціонального складу угруповання військ
можна віднести до завдань багатофакторного аналізу.
Аналіз розрахунків загальних втрат протиборчих сторін залежно від
співвідношення бойових потенціалів оборонного й ударного компонентів
угруповання дозволяє зробити висновки щодо обґрунтування бойового складу
і структури угруповань різного рівня у відповідності до покладених завдань й
економічних можливостей держави.
КОНЦЕПЦИЯ МЕЖВИДОВЫХ СТАНДАРТОВ НАТО
В.И. Слюсар, д.т.н. проф.
Центральный научно-исследовательский институт ВВТ ВС Украины
Сокращение в 2017-2018 годах административной поддержки экспертной
деятельности в рамках групп Конференции национальных директоров
вооружений (CNAD), а также организационная интеграция процессов
стандартизации в структуре Департамента оборонных инвестиций НАТО
делает целесообразным создание по отдельным направлениям нового вида
стандартов – межвидовых. Они должны включать в единый документ
описание специфики использования того или иного стандарта НАТО в
интересах сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил,
например, в виде отдельных разделов или приложений. Как вариант часть
стандартов может применяться без изменений во всех указанных видах войск,
что также должно быть специально оговорено и одобрено группами CNAD.
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Такой подход позволит избежать дублирования в стандартизации,
гармонизирует использование стандартов в разных видах вооруженных сил,
создаст условия для координации работы экспертных сообществ основных
групп CNAD по родственным направлениям стандартизации. Примером может
быть стандартизация протоколов передачи данных и управления беспилотных
летательных аппаратов, безэкипажных наземных (UGV) и надводных (USV)
платформ; стандартизация средств дополненной реальности для систем
солдата, боевых машин, вертолетов; протоколов передачи данных на основе
новых форм сигналов; методик испытаний бронезащиты транспортных
средств, а также их скрытности в отношении средств разведки и т.п.
Межвидовые стандарты следует рассматривать как важное средство
реализации стратегии формирования системы систем стандартов (S3),
предложенной автором на заседании CNAD в октябре 2017 г.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗАСТОСУВАННЯ
УГРУПОВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ В СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЯХ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В.В. Тюрін, к.військ.н., доц.; О.А. Коршець, к.т.н.; І.С. Коренівська
Національний університет оборони України ім. І. Черняховського
Динамічність сучасних військових операцій породжує величезну кількість
чинників, вплив яких на хід і результат бойових дій часто стає неочевидним і
підвищує ступінь невизначеності. Відповідно до системного підходу,
угруповання ПС, як і будь яка складна система, створюється та застосовується
під впливом ряду зовнішніх факторів, які визначають конкретні умови
обстановки і внутрішніх факторів, що визначають характеристики
протиборчих сторін.
Аналіз досвіду проведення АТО на сході України демонструє, що
ефективність управління військами та зброєю є одним із вирішальних факторів
на рівні з кількістю, якістю та тактико-технічними характеристиками ОВТ.
При цьому, якість управління військами є не менш важливим фактором, ніж
співвідношення засобів збройної боротьби. Крім того, на результати
застосування угруповання ПС у сучасних операціях суттєво впливає рівень
організації взаємодії, оскільки від нього залежить комплексність використання
бойових спроможностей військ. На різні фактори з різним ступенем впливає
невизначеність у діях противника, яка має різну природу.
У доповіді розглянуто основні фактори, які визначають найважливіші
характеристики угруповання ПС. Зазвичай між вимогами до угруповання ПС і
його характеристиками виникають протиріччя. Саме ця обставина дозволяє
виявити проблему з визначенням оптимального складу сил і засобів, що
залучаються до проведення операції в умовах обмежених економічних
можливостей держави.
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