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Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та
практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані
викладачами, науковими співробітниками, докторантами, ад’юнктами,
аспірантами, фахівцями органів військового управління, закладів, установ і
підприємств.
Для наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, ад’юнктів,
аспірантів, фахівців в галузі розвитку Збройних Сил, озброєння та військової
техніки.

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей
відповідальність несуть автори.
Затверджено до друку вченою радою Харківського національного
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, протокол від 17 березня
2020 року № 5.
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РВК організаційно, технічно та функціонально об’єднує засоби розвідки,
наведення, управління, вогневого ураження та забезпечує надійне і своєчасне
ураження об’єктів противника в найкоротші строки.
Розвідувально-вогневий комплекс у всіх видах бою (дій) призначається для
розвідки й ураження:
– артилерійських (мінометних) батарей (взводів), підрозділів реактивних
систем залпового вогню (РСЗВ);
– пунктів управління військами та зброєю;
– засобів протиповітряної оборони, розвідки, радіоелектронної боротьби;
– колон противника.
За своєю підпорядкованістю РВК можуть бути оперативного (оперативнотактичного) рівня та включатись до оперативної побудови (бойового порядку)
визначеного угруповання військ. В окремих випадках РВК може включатися в
склад артилерійської групи (АГ). Склад і завдання, що покладаються на РВК,
визначаються рішенням відповідного загальновійськового командира на
основі пропозицій, наданих йому артилерійським командиром (начальником).
До складу РВК включаються реактивні артилерійські та далекобійні
самохідні артилерійські (гаубичні) дивізіони, підрозділи (комплекси)
артилерійської розвідки (АР), як правило, радіолокаційні, безпілотні авіаційні
комплекси (БпАК). Необхідною умовою якісного функціонування РВК є
наявність автоматизованої системи управління (АСУ).
БпАК, які входять до складу РВК, як правило, використовуються для
дорозвідки та коректування вогню.
Застосування артилерійського дивізіону у складі РВК потребує:
– розосередження бойового порядку артилерійських підрозділів (як
правило, повзводно);
– призначення одного з артилерійських підрозділів (як правило,
артилерійської батареї) для ведення контрбатарейної боротьби;
– завчасного вибору та підготовки району ВП;
– виконання вогневих завдань за принципом “вогонь-маневрˮ;
– подавлення радіолокаційних засобів противника.
КОНЦЕПЦІЯ ПОВІТРЯНИХ МІННИХ ПОЛІВ
В.І. Слюсар, д.т.н., проф.
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки
Збройних Сил України
Останнім часом у розвитку тактичних ударних систем відбулися суттєві
зміни, пов’язані з появою так званих баражуючих боєприпасів (Loitering
Munitions). Зокрема, ізраїльська компанія Rafael представила на Міжнародній
конференції з броньованих машин IAV-2020, що відбулася 20 - 22 січня 2020
р. у м. Лондон (Велика Британія), баражуючі боєприпаси “Spike Firefly”. Вони
оснащені 400 г бойовою частиною й здатні віддалятися від місця запуску на
500 – 1500 м зі швидкістю 70 км/год. Тривалість польоту залежно від кількості
акумуляторних батарей становить 15 - 30 хв. Виявлення цілей здійснюється за
допомогою оптико-електронної системи в інфрачервоному та видимому
оптичних діапазонах.
У разі групового застосування баражуючих боєприпасів на їх основі
можуть бути утворені дистанційно керовані повітряні мінні поля. Об’єктом їх
ураження є жива сила, бронетехніка (у тому числі сенсори, навісне озброєння
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тощо), БПЛА. Можливість синхронного руху групи таких боєприпасів
дозволяє змінювати положення мінного поля за висотою та територіальне
місцезнаходження зі збереженням визначеного бойового порядку. Його
топологія може конфігуруватися у горизонтальній або вертикальній площинах
(загороджувальна стіна) та бути тривимірною. При цьому для керування
положенням мінного поля у просторі достатньо видавати команди управління
лише на головний боєприпас, відносно якого решта буде позиціонуватися
самостійно. Проблема вказаних боєприпасів – невеликий час знаходження у
повітрі, однак вона може бути подолана з появою більш ефективних засобів
електроживлення. Потребує відпрацювання груповий маневр проходження
одного поля через інше.
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
РОЗВІДУВАЛЬНО – УДАРНИМИ СИСТЕМАМИ
А.І. Заплішна
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки
Збройних Сил України
На теперішній час розвиток засобів і систем вогневого ураження об’єктів
противника в основному здійснюється за напрямами: використання
високоточних боєприпасів; комплексування розвідувально – інформаційних,
управляючих та уражаючих засобів в єдині системи; автоматизації процесів їх
підготовки до бойового застосування. Комплексуванням розвідувально –
інформаційних, управляючих та уражаючих засобів у єдиній системі
досягається висока ефективність ураження об’єктів противника. В Сухопутних
військах такі системи, а саме розвідувально – ударні системи (РУС), створені
(або створюються) на базі ракетних комплексів оперативно – тактичного і
тактичного призначення, реактивних (ракетних) систем залпового вогню,
артилерії. Під час створення РУС шляхом комплексування засобів розвідки,
управління та вогневого ураження необхідно оцінювати вплив вірогідності
розвідки на ефективність ураження об’єктів.
З цією метою розроблено методику оцінювання ефективності ураження
об’єктів розвідувально – ударними системами.
Основними етапами методики є:
1. Розрахунок імовірності установлення (отримання) енергетичного
контакту з істинним або несправжнім об’єктом.
2. Розрахунок математичного сподівання кількості енергетичних контактів.
3. Визначення імовірності достовірного виявлення об’єкта ураження
4. Визначення імовірності достовірного виявлення об’єкта ураження за Nк
енергетичних контактів.
5. Визначення імовірності виявлення несправжнього об’єкта.
6. Визначення імовірності виявлення несправжнього об’єкта з Nк контактів,
який приймається за істинний об’єкт.
7. Розрахунок загальної кількості об’єктів, по яких можуть завдаватися
ракетні удари РУС.
8. Визначення середньої кількості ракет, що можуть призначатися для
ураження одного об’єкту.
9. Розрахунок математичного сподівання кількості уражених об’єктів.
10. Оцінка прийнятності отриманих результатів.
11. Узагальнення отриманих результатів розрахунку.
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