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АНАЛІЗ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ,
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ЖИВУЧОСТІ
СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ,
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ
Завдання підвищення рівня живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій в сучасних умовах стає
все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що успіх бойових дій досягається головним чином шляхом ураження військових об’єктів,
до яких належать: особовий склад, пункти управління, бойова і
транспортна техніка, запаси матеріальних засобів та інші об’єкти
логістики. Крім того, наявністю у складі ЗС України досить великої кількості об’єктів логістичного забезпечення, рівень живучості
яких не відповідає рівню розвитку і можливостям сучасних засобів
ураження противника.
З метою вирішення цих проблем визначені чинники, які суттєво
впливають на рівень живучості та ефективне функціонування системи логістичного забезпечення. Проведений аналіз чинників, що
пов’язані з вірогідністю ураження об’єктів логістики та чинників, що
безпосередньо впливають на рівень живучості логістичного об’єкту.
Проаналізовано математичні складові цих чинників для того, щоб
визначити шляхи їх нейтралізації та послаблення негативного впливу. Визначено, що суттєвий вплив на нейтралізацію приведених чинників та підвищення живучості об’єктів логістики мають заходи зі
створення хибних об’єктів. Обґрунтовано суб’єктивні показники, які
необхідно змінювати для підвищення рівня живучості.
Пропонується підвищити живучість за рахунок розосередження та
взаємовіддаленням об’єктів логістичного забезпечення, що виключає можливість поразки одним боєприпасом більше одного об’єкту
чи його елементу. Приведено необхідні математичні рівняння.
Визначена невідповідність між рівнем розвитку сучасних засобів
ураження і рівнем живучості об’єктів логістичного забезпечення.
У той же час на практиці створюється тенденція щодо підвищення
ролі важливості об’єктів логістики в забезпеченні загальної динамі-
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ки функціонування військ (сил), які є першочерговими цілями для
вогневого ураження ракетами та артилерією противника та його
диверсійно розвідувальними групами.
Ці недоліки свідчать про те, що в раніше виконаних дослідженнях
вплив живучості об’єктів логістики на ефективність логістичного
забезпечення не достатньо розглядався в теорії. Тому далі у дослідженнях необхідно проаналізувати існуючі наукові підходи щодо
оцінювання живучості системи логістичного забезпечення в умовах
ведення бойових дій з метою визначення шляхів їх удосконалення.
Ключові слова: живучість; операція Об’єднаних сил; система
логістичного забезпечення.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ключовою вимогою до системи логістичного забезпечення є можливість виконувати
весь комплекс завдань із логістичного забезпечення угруповань військ
(сил) у мирний та воєнний час і здійснювати швидку перебудову (адаптацію) відповідно до змін обстановки [1], [2].
Однією зі складових стійкого і надійного функціонування системи логістичного забезпечення в умовах бойових дій є живучість. Питання оцінки живучості військових об’єктів посідає важливе місце під
час застосування сил та засобів в бою і операції. Це пояснюється тим,
що успіх бойових дій досягається переважно шляхом ураження військових об’єктів, до яких належать: особовий склад, пункти управління, бойова і транспортна техніка, запаси матеріальних засобів (МЗ) та
інші об’єкти логістики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проведені
раніше дослідження досвіду операції Об’єднаних сил (ООС) (антитерористичної операції (АТО) показали, що в умовах підготовки та
проведення логістичного забезпечення оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) ефективність заходів цього виду забезпечення
буде істотно залежати від живучості. Сьогодні особовий склад, техніка підрозділів та частин логістичного забезпечення мають більш низь274
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кий рівень захищеності, ніж війська, що забезпечуються. Як показав
аналіз живучості елементів сучасної системи логістичного забезпечення, при застосуванні існуючих табельних засобів маскування, імовірність їх виявлення через 10–14 годин складає 0,8–0,9, що забезпечує
їх живучість лише на 50–60 % [3], [4].
Аналіз оперативної побудови ОТУВ, можливого складу оборонного чи наступального угруповання противника та його можливостей
з виділення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), загонів, тактичних повітряних десантів і т. ін. свідчить, що з їх загальної кількості,
яка засилається в тил наших військ, до 25 % будуть діяти на глибину
до 10 км, до 25 % – від 10 до 60 км, решта на глибину до 200 км і більше.
Ймовірність впливу противника на підрозділи та частини логістичного забезпечення в сучасних операціях може скласти 0,7...0,9 [5], [6].
Такий стан призводить до низки причин та недоліків, що впливають на рівень захисту та живучості системи логістичного забезпечення, основними з яких є:
швидкі темпи розвитку та створення сучасних ракетних та артилерійських засобів ураження та підвищення ефективності дій ДРГ;
недостатній рівень показників живучості підрозділів та частин
логістичного забезпечення ЗС України;
відсутність досконало розроблених практичних рекомендацій
щодо визначення й організації заходів захисту підрозділів та частин
логістичного забезпечення ЗС України від сучасних засобів вогневого
ураження;
відсутність частин та підрозділів, які б виконували завдання
щодо всебічного захисту, охорони і оборони об’єктів логістиного забезпечення.
З огляду на це, метою статті буде проведення аналізу чинників,
що впливають на показники живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій за досвідом проведення ООС
(АТО) та локальних війн і збройних конфліктів, передусім аналізу їх
математичних складових, що дасть змогу визначити напрями нейтралізації їх негативного впливу.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо чинники, що пов’язані з вірогідністю ураження
об’єкта логістики. Так, характерною рисою сучасних етапів розвитку
військової науки в цілому та воєнного мистецтва зокрема, є докорінний перегляд багатьох традиційних теоретичних положень, які ґрунтуються на досвіді проведення ООС (АТО), локальних війн та збройних конфліктів минулого. Насамперед це викликано масштабними
змінами форм та способів ведення збройної боротьби, що підкреслює
необхідність надання пріоритетності розгляду питань захищеності
від дальнього вогневого ураження як основного фактора досягнення
успіху в бойових діях.
Для наземного етапу операції на сьогодні найбільш характерним є
значне зростання глибини ешелонування угруповання військ унаслідок збільшення дальності дії засобів ураження сторін. Переважно це
відбувається за рахунок збільшення відстані від лінії зіткнення сторін
до сил і засобів тилу з метою їх збереження від ударів протидійної сторони. Крім того, має місце суттєве збільшення інтенсивності та ефективності ударів обох сторін і підвищення, у зв’язку з цим важливості
організації та здійснення МТЗ.
У той же час, характерними рисами вогневого ураження збройної
боротьби сучасності є:
досягнення переваги над противником, здійснення одночасного
ураження об’єктів противника на всю глибину його оперативної побудови;
глибоке вибіркове ураження критично-важливих об’єктів на всіх
етапах операції;
раптовість у нанесенні ударів та веденні вогню; збільшення масштабів використання та чисельності застосування високоточної зброї (ВТЗ);
скорочення проміжку часу з моменту виявлення об’єкта до моменту ураження.
Одними з першочергових об’єктів ураження є системи МТЗ. Вивчення публікацій [7], [8], присвячених організації МТЗ свідчить, що
система МТЗ в операціях, яка склалась в арміях провідних країн світу,
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передбачає повне, своєчасне та безперервне поповнення запасів МЗ.
З цією метою призначаються тилові райони корпусів, дивізій, а також
райони тилу бригад і батальйонів. У дивізії запаси МЗ для ведення бойових дій створюються, виходячи із середньодобової потреби предметів постачання на одного військовослужбовця, і можуть становити
100 кг і більше, з них на боєприпаси може припадати близько 60 %,
ПММ – 30 %, інші предмети постачання – 10 %.
Відповідно до вимог та завдань системи матеріально-технічного
забезпечення (МТЗ) у військах НАТО вже в мирний час у дивізіях,
корпусах створюються відповідні запаси МЗ, які з початком бойових
дій ешелонуються на всю глибину шикування бойового порядку. Для
цього в корпусному тиловому районі на віддаленні до 110 км від лінії
зіткнення з противником силами підрозділів постачання боєприпасами та ПММ розгортаються корпусні склади і пункти постачання, на
віддалені до 40 км – дивізійні, та до 10 км – бригадні пункти постачання з запасами МЗ для забезпечення на корпусних складах – на 5–7 діб,
на дивізійних пунктах постачання – на 3–5 діб, на бригадних пунктах
на 1–2 доби бойових дій [8], [9].
Аналіз досвіду збройних конфліктів останніх десятиріч свідчить,
що запаси, які плануються на наступальну операцію (до 85 %), зосереджені в підрозділах системи МТЗ і лише 15 % – безпосередньо у військових формуваннях, що ведуть бойові дії. Тому є небезпека їх знищення ДРГ противника [9].
Під час бойових дій мають тенденцію до зростання витрати МЗ,
відповідно, це призводить до збільшення їхніх запасів, у тому числі
ракет і боєприпасів, у сучасних арміях. Звідси середньодобові відносні
втрати МЗ з урахуванням втрат на базах і складах теж зростають.
Це зумовлює необхідність пошуку шляхів підвищення стійкості
функціонування та живучості (захищеності) системи логістичного забезпечення, як на військовому так і на оперативному рівнях.
Розглянувши чинники, що пов’язані з вірогідністю ураження
об’єкта, розглянемо чинники, що безпосередньо впливають на рівень
живучості логістичного об’єкта.
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Для всіх видів військових об’єктів живучість також залежить від
імовірності виявлення об’єкта. Час виявлення об’єкта є випадковою
величиною і може бути заданою функцією щільності розподілення
ймовірностей f ( t ) . Після виявлення об’єкту по ньому може бути нанесений удар одразу чи після визначеного часу τ .
Імовірність ураження об’єкта при нанесенні удару також залежить від часу, може бути деякою функцією Pn ( t ) , тобто функцією ураження від часу внаслідок підвищення захисту об’єкта.
Розглянемо для такої розрахункової схеми “виявлення – ураження” вивід формули для оцінки живучості об’єкта.
На основі формули повної імовірності ураження об’єкта за умови
його виявлення за час Dt буде
n

P( A ) = ∑ P( Bi )⋅ P( A / Bi ) ,

(1)

i =1

де

P( Bi ) = f0 ( tin )⋅∆t

–

імовірність

виявлення

об’єкта

за

час

Dt ;

P( A / Bi ) = Pn ( t + τ ) – імовірність ураження об’єкта за час Dt і нанесення
n
i

удару в момент часу tin + τ ; n – кількість часових інтервалів термінів Dt за
період часу ( 0 ,T0 ) [10], [11].

Переходячи у виразі (1) до межі при n → ∞ для випадку нанесення удару відразу після виявлення об’єкта отримуємо
T0

P( A ) = ∫ f0 ( t )⋅ Pn ( t )dt ,
0

(2)

де [ 0 ,T0 ] – інтервал часу, для якого визначається імовірність ураження об’єкта.

Якщо удар наноситься через визначений час τ після виявлення,
то імовірність ураження об’єкта буде визначатись за формулою
T0

P( A , τ ) = ∫ f0 ( t )⋅ Pn ( t + τ )dt ,
0

(3)

де [ 0 ,T0 + τ ] – інтервал часу, для якого визначається імовірність ураження
об’єкта.
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Приймемо, що час виявлення підлягає експоненціальному закону (при пуассонівському розподілі потоку розвідувальних засобів) з
функцією розподілу
F0 ( t ) = 1 − e−λ0 t при

(4)

t³0

і функцією щільності розподілу ймовірностей
f0 ( t ) = λ 0 ⋅ e−λ0 t ,

(5)

де λ 0 – параметр, який характеризує інтенсивність виявлення об’єкта.

Припустимо, що функція Pn ( t ) має вигляд
P( t ) = Pn ⋅ e−λ зt ,

(6)

де Pn – початкова (при t = 0 ) імовірність ураження об’єкту за умови його виявлення.

Параметр λ з можна визначити як параметр, що характеризує ін-

тенсивність підвищення захисту об’єкта за часом. Якщо через Pк позначити імовірність ураження об’єкта до деякого часу t: , то значення
λ з з співвідношення (6) може бути визначено за формулою
λз =

1 Pn
ln .
tк Pк

(7)

Підставивши значення (5) і (6) у формулу (3), отримуємо
T0

P( A ,T0 , τ ) = ∫ λ 0 ⋅ e−λ0 t ⋅ Pn ⋅ e−λ з ( t: +τ )dt =
0

= λ 0 ⋅ Pn ⋅ e

−λ 7 τ

T0

⋅∫ e
0

−( λ 0 +λ з )

λ0
dt =
⋅ Pn ⋅ e−λ з τ ( 1 − e−( λ0 +λ з )T0 )
λ0 + λ з

.

(8)

Живучість об’єкта як імовірність події протилежного ураження
буде визначати за формулою

Q(A, T0 ,τ ) = 1

(9а),

якщо T0 £ τ та:
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Q(A,T0 , τ ) = 1 −

λ0
⋅ Pn ⋅ e−λ з τ ( 1 − e−( λ0 +λ з )T0 ) ,
λ0 + λ 7

(9б)

якщо T0 ³ τ .
Якщо час після виявлення об’єкту до удару рівне нулю τ = 0 то
формули (9а) та (9б) будуть мати вигляд:
Q(A,T0 ) = 1 −

λ0
⋅ ( 1 − e−( λ0 +λ з )T0 ) ,
λ0 + λ з

(10)

Якщо захищеність об’єкту з плином часу не міняється тобто λ з = 0 ,
а Pn ( t ) = Pn = const , то його живучість визначається за формулою:
Q(A) = 1-Pв ( t p )⋅ Pур = 1 − ( 1 − e−λ0 t )⋅ Pур ,

(11)

де λ 0 = λ p ⋅ q ⋅ Pв ; λ p – щільність потоку розвідувальних засобів; q – імовірність
ураження носіїв засобів розвідки; P0 – імовірність виявлення об’єкта при одиничному контакті з розвідувальним засобом; t0 – тривалість розвідки [10], [11].

Важливою характеристикою об’єкта та засобу ураження є такий
чинник, як зона ураження об’єкта. Для ураження об’єкта не завжди
обов’язково, щоб засіб ураження попав безпосередньо в сам об’єкт. У
ряді випадків боєприпаси можуть вивести об’єкт з ладу при вибуху на
деякій відстані від нього. Відстань від об’єкта, в межах якого вибух
боєприпаси виводить об’єкт з ладу, називають радіусом ураження
об’єкту Ryp .
Залежність імовірності ураження об’єкта від відстані до епіцентру вибуху носить назву координатного закону ураження, в якому величина Rур є випадковою величиною. Якщо позначити функцію щільності імовірності цієї величини через fR ( x ) , то в якості розрахункового значення приймається її математичне очікування:
∞

Ryp = ∫ xfR ( x )dx .
0
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В цьому випадку закон ураження застосовується ступнево, тобто в якості розрахункового радіусу ураження приблизно приймається
відстань від епіцентра вибуху на якому імовірність ураження об’єкта
дорівнює 0,5.
Крім вказаних чинників існують і такі, які впливають на живучість об’єкта – закон розсіювання боєприпасів, що характеризує засоби ураження противника по об’єктах, які можуть вестись прицільно
або по площині.
Оцінка живучості об’єктів логістики пов’язана з визначенням
імовірності їх виявлення і влучення боєприпасу в задану область ураження об’єкта. За умови визначеного закону розсіювання боєприпасів
ця задача зводиться до визначення імовірності попадання випадкової
величини в визначений інтервал.
Як відомо імовірність попадання випадкової величини x на інтервал від x1 до x2 визначається за формулою:
P( x1 ≤ x ≤ x2 ) = F ( x1 ) − F ( x2 ) ,

(13)

де F ( x ) – функція розподілу випадкової величини.

У випадку коли випадкова величина x розподілена по нормальному
закону розподілу. То функція розподілу ймовірностей бути мати вигляд
∗

x∗

F ( x ) = ∫ f ( x )dx =
−∞

1

x∗

∫ e

σ x 2 π −∞

−( x−mx )2
2 σ2x

dx ,

(14)

де mx – математичне очікування випадкової величини x ; σ x середнє квадратичне відхилення випадкової величини x ; f ( x ) – щільність розподілу випадкової
величини x [10, 11].

Інтеграл (14) виражається через елементарні функції для його об2 x −t
числення використовується функція Лапласа Φ( x ) =
∫ 5 dt .
2

π

0

На функцію Лапласа (інтеграл імовірності) складені таблиці, що є
в математичних довідниках. Крім того для ЕОМ розроблена стандартна функція для обчислення інтегралу імовірності.
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Використовуючи функцію Лапласа імовірність попадання випадкової величини x на інтервал від x1 до x2 буде мати вигляд:
 x −m
x − mx 
x
P( x1 ≤ x ≤ x2 ) = 0 , 5 ⋅  Φ( 2
) − Φ( 1
).
σx 2
σ x 2 


На практиці замість середнього квадратичного відхилення σ x використовують середнє чи імовірне відхилення E , вилична якого дорівнює E = ρ 2 ⋅ σ x , де ρ = 0 , 477 постійна величина коефіцієнта Лапласа [10, 11].
Під час оцінки живучості різних об’єктів логістичного забезпечення суттєву роль відіграє такий чинник, як система двох випадкових величин ( X ,Y ) , що підлягає двох мірному закону розподілу і визначає координати точок влучання боєприпасів відносно точки прицілювання.
Якщо напрямки однієї з осей координат збігаються з напрямком
стрільби за умови імовірних відхилень Ex , Ey і координатах точок
прицілювання xn , yn , щільність двомірного нормального розподілу
буде [10]:
−ρ
ρ2
f ( x , y) =
e
π ⋅ Ex ⋅ Ey



2  ( x− xn

 Ex2


)2

+

( y− yn )2 

Ey2 


,

Розглядаючи координати точок влучення боєприпасів ( X ,Y ) маємо систему рівнянь двох випадкових величин, імовірність влучення
боєприпаси в задану область ( D) , що представляє собою зону ураження об’єкта, можна визначити за виразом
P [( x , y ) ⊂ D] = ∫∫ f ( x , y )dxdy ,
D

де f ( x , y ) – щільність розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин ( X ,Y ) .
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Розглянувши негативний вплив приведених чинників на об’єкти
логістичного забезпечення та їх математичні складові, визначимо напрями їх нейтралізації і зменшення їх впливу.
Суттєвий вплив на нейтралізацію приведених чинників та підвищення живучості об’єктів логістики мають такі заходи, як створення
хибних об’єктів.
Вплив хибних об’єктів на імовірність виявлення приблизно може
бути оцінено за формулою
Pв ( A ) = Pд ⋅

N д ⋅ Pд
,
N д ⋅ Pд + N x ⋅ Px / д

де Pд – імовірність виявлення дійсних об’єктів логістики; N д – кількість дійсних
об’єктів логістики; Px / д – імовірність виявлення хибних об’єктів логістики прийняття їх за дійсні; N x – кількість хибних об’єктів логістики [11], [12].

Підвищення живучості досягається також розосередженням та
взаємо віддаленням об’єктів логістичного забезпечення, що виключає
можливість поразки одним боєприпасам більш одного об’єкта чи його
елемента. Отже, радіус безпечного віддалення Rб .від доцільно приймати як максимальне значення з можливих радіусів ураження Rур
Rб .від = max( Rур 1 , Rур 2 ,...Rурn ) .

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розглянувши негативний вплив приведених чинників на живучість системи логістичного забезпечення та деякі шляхи їх нейтралізації, слід зазначити, що виникає невідповідність між рівнем розвитку
сучасних засобів ураження і рівнем живучості об’єктів логістичного
забезпечення.
У той же час на практиці утворюється тенденція щодо підвищення ролі важливості об’єктів логістики в забезпеченні загальної динаміки функціонування військ (сил), які є першочерговими цілями для
вогневого ураження ракетами та артилерією противника та його ДРГ.
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Розглянувши чинники, що характеризують уражаючу дію зброї
противника по об’єктах та чинники, які впливають на живучість
об’єкта на основі відповідних законів розсіювання боєприпасів, далі
необхідно проаналізувати існуючі наукові підходи щодо оцінювання
живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій з метою визначення недоліків функціонування сиcтеми логістики та шляхів її удосконалення.
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and other logistics facilities. In addition, the presence of a fairly large
number of logistics facilities in the Armed Forces of Ukraine, the level
of survivability of which does not correspond to the level of development
and capabilities of modern means of defeating the enemy.
In order to solve these problems, the factors that significantly affect
the level of survivability and efficient operation of the logistics system
are identified. The analysis of both the factors related to the probability
of damage to logistics facilities and those that directly affect the level
of survivability of the logistics facility. In addition, the mathematical
components of these factors are analyzed in order to determine ways to
neutralize them and reduce the negative impact. It is determined that such
measures as the creation of faulty objects have a significant impact on the
neutralization of these factors and increase the survivability of logistics
facilities. Substantiated subjective indicators that need to be changed to
increase the level of survivability.
It is proposed to increase the survivability due to the dispersal and mutual
removal of logistics facilities, which eliminates the possibility of damage
to one munition more than one object or its element, and the necessary
mathematical equations are given.
The discrepancy between the level of development of modern means of
destruction and the level of survivability of logistics facilities has been
identified. At the same time, in practice, there is a tendency to increase the
role of logistics facilities in ensuring the overall dynamics of the operation
of troops (forces), which are the primary targets for fire damage by enemy
missiles and artillery and its sabotage reconnaissance groups.
These shortcomings suggest that in previous studies, the impact of the
survivability of logistics facilities on the efficiency of logistics has not
been sufficiently considered in theory. Therefore, in further research it
is necessary to analyze the existing scientific approaches to assessing the
viability of the logistics system in combat conditions in order to identify
ways to improve them.
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