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АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЧАСТИНАМИ І ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ  В ХОДІ БОЙОВИХ ДІЙ (ОПЕРАЦІЙ)    

 
В статті аргументована актуальність визначення показника військово-технічної ефективності використання військової автомобільної техніки 
частинами і підрозділами Національної гвардії України при виконанні бойових завдань (операцій). В теперішній  час для   оцінювання стану 
військової автомобільної техніки застосовуються спеціальні показники,  які являють собою числове вираження вимірників або їх 
відношення. Існуючі  методики планування автотехнічного забезпечення, методи прогнозування кількісної оцінки показника військово-
технічної ефективності використання військової автомобільної техніки в ході бойових дій мають потребу в подальшому вдосконаленні. В 
статті запропоновано  в якості показника військово-технічної ефективності застосування військової автомобільної техніки в бойових умовах 
використовувати комплексний показник – узагальнений коефіцієнт військово-технічної ефективності використання військової 
автомобільної техніки в ході бойових дій (операцій)  та визначити напрями підвищення ефективності застосування  техніки.  
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автомобільної техніки; показники ефективності; коефіцієнт технічної готовності; ефективність використання машин в ході бойових дій 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЧАСТЯМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОПЕРАЦИЙ) 

 
В статье аргументирована актуальность определения показателя военно-технической эффективности использования военной автомобильной 
техники частями и подразделениями национальной гвардии Украины при выполнении боевых задач (операций). В настоящее время для 
оценки состояния военной автомобильной техники применяются специальные показатели, которые представляют собой числовое 
выражение измерителей или их отношения. Существующие методики планирования автотехнического обеспечения, методы 
прогнозирования количественной оценки показателя военно-технической эффективности использования военной автомобильной техники в 
ходе боевых действий нуждаются в дальнейшем совершенствовании. В статье предложен в качестве показателя военно-технической 
эффективности применения военной автомобильной техники, в боевых условиях, использовать комплексный показатель - обобщенный 
коэффициент военно-технической эффективности использования военной автомобильной техники в ходе боевых действий (операций), и 
определить направления повышения эффективности применения техники. 

Ключевые слова: автотехническое обеспечение; военная автомобильная техника; военно-техническая эффективность использования 
военной автомобильной техники; показатели эффективности, коэффициент технической готовности; эффективность использования машин в 
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ALGORITHM FOR EVALUATING MILITARY TECHNICAL EFFICIENCY OF USING MILITARY 
VEHICLE EQUIPMENT BY PARTS AND DIVISIONS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE IN 
THE COURSE OF BATTLE ACTIONS (OPERATIONS) 

 

The article argues the relevance of determining the indicator of military-technical efficiency of the use of military automobile equipment by units and 
subunits of the National Guard of Ukraine when performing battle actions (operations). Currently, special indicators are used to assess the state of 
military automotive equipment, which are a numerical expression of the gauges or their relationship. Existing methods of planning technical support, 
methods for predicting the quantitative assessment of the military-technical efficiency indicator of the use of military automotive equipment during 
hostilities need further improvement. The article proposes to use a comprehensive indicator, a generalized coefficient of military-technical efficiency 
of using military automobile equipment during combat actions (operations), as an indicator of military-technical efficiency of using military 
automobile equipment in combat conditions, and to determine directions for increasing the efficiency of using military equipment. 
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Вступ. Військова автомобільна техніка – це 

автомобільна техніка, яка створена за тактико-
технічними вимогами Національної гвардії України 

(НГУ), і яка використовується під монтаж, 
буксирування комплексів різних видів зброї і 
засобів, що забезпечують її застосування. 

Військова автомобільна техніка є основою 
забезпечення тактичної і оперативної рухливості 
частин і підрозділів  НГУ. На сьогоднішній момент 
на автомобільні базові шасі монтується більше 80% 
наземного рухомого озброєння і спеціальної техніки. 

В системі озброєння  військова автомобільна 
техніка призначена для виконання трьох основних 
завдань: 

 забезпечення бойового функціонування і 

мобільності наземного рухомого озброєння і 
спеціальної техніки; 

 бойового і транспортного забезпечення 
бойових дій частин і підрозділів; 

 забезпечення повсякденної життєдіяльності 
частин і підрозділів Національної гвардії України. 

Таким чином, військова автомобільна техніка 
(далі автомобільна техніка) є невід’ємним 
системоутворюючим компонентом системи 
озброєння НГУ, і від її технічної досконалості  
залежить успіх виконання бойових і функціональних 
завдань частинами і підрозділами Національної 
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гвардії України. Тому істотне значення має 
своєчасна оцінка військово–технічної ефективності 
використання автомобільної техніки, яка досягається 
завдяки  правильно організованому автотехнічному 
забезпеченню бойових дій. 

Автотехнічне забезпечення організовується і 
здійснюється з урахуванням його виду, ролі 
Національної гвардії України у виконанні 
поставлених завдань і їх місця в бойовому 
шикуванні, важливості завдань, ширини смуги і 
темпу просування; наявності і стану автомобільної 
техніки; підготовленості особового складу, 
забезпеченості автотехнічним майном, стану і 
можливостей сил і засобів автотехнічного 
забезпечення, а також наявності часу на підготовку 
до бойових дій [1]. 

Автотехнічне забезпечення організовує 
начальник автомобільної служби військової частини 
на підставі рішення командира частини, вказівок 
заступника командира частини з озброєння – 
начальника технічної частини і старшого 
начальника. Начальник автомобільної служби 
повинен постійно тримати на контролі тактичну і 
тилову обстановку, стан автомобільної техніки і 
засобів служби у всіх підрозділах своєї частини, 
вміти швидко прийняти рішення, при необхідності 
доповісти командиру, заступнику командира з 
озброєння (ЗКО) обстановку по службі, поставити 
завдання і відповідно до обстановки керувати діями 
сил і засобів автомобільної служби [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам планування автотехнічного забезпечення 
бойових дій  (операцій) з метою ефективного 
використання автомобільної техніки присвячена 
велика кількість публікацій. Описані методи 
основних розрахунків при плануванні 
автотехнічного забезпечення  бойових дій, 
організації автотехнічного забезпечення [2, 7, 14]. 
Типовий алгоритм дій начальника автомобільної 
служби під час організації автотехнічного 
забезпечення бойових дій наведений в роботах [1, 7].   

Із наукової літератури відомо, що ефективність 
– це найбільш загальна, визначальна властивість 
будь-якої цілеспрямованої діяльності, що 
розкривається через категорію мети й об’єктивно 
виражається ступенем її досягнення з урахуванням 
витрат ресурсів і часу [3]. Військово-технічна  
ефективність – узагальнене поняття, що 
характеризує ступінь пристосованості автомобільної 
техніки до виконання поставлених перед нею 
бойових завдань [6]. 

Науковими основами досліджень оцінки рівня 
ефективності використання машин під час 
виконання завдань є: теорія ефективності 
застосування військової техніки, технічна 
експлуатація машин, теорія надійності виробів 
техніки, теорія ймовірностей та математична 
статистика [4–6]. Основні залежності, які 
використовуються при визначенні рівня 
ефективності застосування машин, наведені у 
роботах [7, 8]. Пропозиції з  оцінки показників 
ефективності застосування та боєготовності 
сучасних виробів техніки, наведені в роботах [9]. В 

роботах [7, 8] розроблені аналітичні залежності 
коефіцієнтів боєготовності озброєння та військової 
техніки військових формувань від вихідних 
параметрів технічного забезпечення. В роботах [10, 
11] проведений аналіз умов використання моделей 
ефективності систем, виділені особливості 
визначення показника ефективності військових 
перевезень автомобільними колонами [15], та шляхи 
підвищення ефективності використання 
автомобільної техніки частинами і підрозділами 
Національної гвардії України (НГУ) [13]. 

Показники ефективності повинні 
забезпечувати: повноту інформації, що міститься в 
них; однозначність кількісного вираження; 
чутливість до експлуатаційних факторів; простоту 
використання і визначення з мінімальними 
витратами засобів і часу; наочність і ясний фізичний 
зміст [3, 6]. 

Постановка проблеми. Нові умови ведення 
бойових дій, підвищення значення автотехнічного 
забезпечення  вимагають чіткого знання змісту і 
послідовності роботи посадових осіб технічних 
служб та нового підходу до організації і здійснення 
процесу планування для підвищення ефективності 
автотехнічного забезпечення. 

Ефективність планування може бути визначена 
як спроможність системи автотехнічного 
забезпечення виконувати поставлені задачі в стислі 
терміни з найменшою витратою сил та засобів. У 
наказі командувача Національної гвардії України від 
27 грудня 2016 року № 900 відзначається, що 
«…метою автотехнічного забезпечення є досягнення 
максимальної ефективності використання 
автомобільної техніки в складних умовах 
оперативної обстановки» [1].  Вирішення задачі 
оцінювання стану автомобільної техніки в ході  
бойових дій (операцій) в теперішній час суттєво 
ускладнюють реальні умови та перешкоди. По-
перше, не є найкращим технічний стан  
автомобільної техніки через її обмежений ресурс і 
невисокі рівні її оперативної готовності; по-друге, в 
сучасних умовах здійснення автотехнічного 
забезпечення реальною є загроза противника, який 
може перешкоджати виконанню завдання протягом 
бойових дій (операцій) на будь-якій ділянці лінії 
зіткнення протидіючих сторін. Проблемним зараз є 
також відсутність практичного застосування методу 
прогнозного визначення стану автомобільної техніки 
в ході бойових дій (операцій), тому необхідними є 
конкретні рекомендації теорії планування 
автотехнічного забезпечення. 

Для оцінки ефективності використання 
автомобільної техніки застосовуються відомі 
показники [2, 7]:  

 коефіцієнт технічної готовності,  
 коефіцієнт використання парку,  
 коефіцієнт робочого часу,  
 коефіцієнт використання пробігу,  
 коефіцієнт вантажопідйомності, 
 швидкості руху, середньодобовий пробіг і 

продуктивність роботи автомобілів. 
Однак, наведені показники ефективності, які 
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застосовуються для оцінювання ефективності 
використання автомобільної техніки при 
перевезеннях  в мирний час та в народному 
господарстві, не здатні оцінити стан автомобільної 
техніки і військово-технічну ефективність її 
використання в ході бойових дій (операцій), а у 
відомій науково-технічній літературі відсутні 
показники оцінки військово-технічної ефективності 
застосування автомобільної техніки в умовах 
протидії противника. 

Тому виникла наукова задача у необхідності 
розробки показника, що дозволить начальнику 
автомобільної служби оцінити стан автомобільної 
техніки і очікувану військово–технічну ефективність 
застосування її в умовах ведення бойових дій 
(операцій) частинами і  підрозділами  НГУ. 

Для вирішення поставленого наукового 
завдання відповідно до його структури авторами 
запропонований узагальнений алгоритм оцінки 
військово-технічної ефективності використання 
автомобільної техніки в ході бойових дій (операцій). 

Мета статті – аргументація алгоритму оцінки  
військово–технічної ефективності використання 
автомобільної техніки частинами і підрозділами 
НГУ в ході бойових дій (операцій). 

Викладення основного матеріалу. При  
плануванні автотехнічного забезпечення бойових дій 
(операцій) частин і підрозділів Національної гвардії 
України в силу обмеженого часу, який відводиться 
на оцінку обстановки і вироблення рішення, 
необхідно застосовувати найбільш ефективні 
способи виконання розрахунків, які давали б 
можливість в короткі терміни повно  і всебічно 
оцінити обстановку по службі і прийняти 
оптимальне рішення.  

На підставі висновків із оцінки обстановки 
начальник автомобільної служби розробляє 
пропозиції щодо організації автотехнічного 
забезпечення, які доповідає заступникові командира 
частини з озброєння – начальнику технічної частини 
[1].  

Характер багатоцільового застосування 
автомобільної техніки, широкий спектр режимів і 
умов використання, а також постійно посилюючі 
специфічні тактико-технічні вимоги військ до неї 
накладають певні особливості, необхідні для 
врахування в методиках оцінки військово – 
технічної ефективності використання автомобільної 
техніки в бойових умовах (операціях). 

Автомобільна техніка в ході бойових дій 
(операцій) буде використовуватись для: 
забезпечення рухомості озброєння і спеціальної 
техніки; перевезення особового складу; підвезення 
матеріальних засобів; евакуації поранених і хворих; 
евакуації пошкодженої, несправної і не потрібної 
для бою озброєння і техніки. 

З урахуванням визначення поняття військово – 
технічної ефективності та умов застосування 
автомобільної техніки пропонується оцінювати 
ефективність використання автомобільної техніки в 
ході бойових дій (операцій) комплексним 
показником – узагальненим коефіцієнтом військово–
технічної ефективності використання автомобільної 

техніки (Квт.еф.вик). Узагальнений коефіцієнт 
військово-технічної ефективності використання 
автомобільної техніки розкриває технічний стан 
автомобільної техніки частин і підрозділів НГУ, 
ефективність її використання в ході бойових дій 
(операцій), який визначається наступним чином [3, 
15]: 

рес.заб.опер.вик.вт.еф.вик t KKРK  )(.        (1) 
 

 де Рвик. – результативність використання  
автомобільної техніки в ході бойових дій (операцій); 

K опер.(t) – коефіцієнт оперативності 
виконання завдань в ході бойових дій (операцій); 

K рес.заб. – коефіцієнт ресурсозабезпечення 
використання автомобільної техніки в ході бойових 
дій(операцій). 

Результативність використання автомобільної 
техніки в ході бойових дій (операцій)  Рвик.  буде 
розраховуватися, як: 
 

 втрат.бою.ОГ.вик. . РРKP  ,                 (2)  
 

де KОГ. – коефіцієнт оперативної готовності 
автомобільної техніки; 

Рбою. – ймовірність виконання завдання 
автомобільною технікою в ході бойових дій 
(операцій); 

Рвтрат. – ймовірність уникнення втрат  в ході 
бойових дій (операцій). 

Під коефіцієнтом оперативної готовності 
розуміємо ймовірність того, що автомобільна 
техніка знаходиться в працездатному стані у будь-
який момент часу, крім запланованих періодів, коли 
використання її за призначенням не передбачається, 
і, починаючи з цього моменту, буде працювати 
безвідмовно протягом заданого періоду ведення 
бойових дій (операцій) [9]. 

KОГ (t)
0

t

T0

0 B

T
) e ,

T T





                  (3) 

 

 де Т0 – середній час безвідмовної роботи 
автомобільної техніки; 

ТВ – середній час відновлення автомобільної 
техніки; 

t – час використання автомобільної техніки. 
Під ймовірністтю виконання завдання 

автомобільною технікою в ході бойових дій 
(операцій)  розуміємо ймовірність того, що 
автомобільна техніка здійснить перевезення і 
забезпечить необхідну рухомість озброєння в 
конкретних умовах бойових дій (операцій). 

Визнаємо, що ймовірність виконання завдання 
автомобільною технікою в ході  бойових дій 
(операцій)  залежить від: виду бойових дій; 
експлуатаційних якостей техніки; рівня підготовки 
водіїв; стану дорожнього полотна на маршрутах 
руху; погодних умов, часу доби; пори року; 
організації всебічного забезпечення бойових дій 
(операцій) та інших. 

Наближене значення ймовірності Pбою. може 
бути визначено наступним чином: 
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                           (4) 

 

де N – загальна кількість автомобільної техніки, яка 
застосовується в ході бойових дій (операцій); 

n – кількість автомобільної техніки, яка вийшли з 
ладу за період бойових дій. 

Ймовірність уникнення втрат автомобільної 
техніки в ході бойових дій (операцій) залежить від  
виду бойових дій (наступ, оборона, марш), 
скритності пересування, інженерних засобів укриття 
техніки, часу знаходження під вогнем противника та 
ін. 

,1 .. урвтрат РР                       (5) 
 

 де  Рур. – ймовірність ураження автомобільної 
техніки. 

Ймовірність ураження Рур.  автомобільної 
техніки з урахуванням часу находження її під вогнем 
противника і моменту виявлення її визначається за 
допомогою виразу [6] 

 

        
 ,1

1
1ур.

tpe
t

Р 



 

             (6)

  

де  λ – число пострілів по цілі за час t = t* - T; 
t – час знаходження автомобільної техніки в зоні 

обстрілу; 
ρ – ймовірність влучення в ціль. 
Коефіцієнт оперативності виконання завдань 

автомобільною технікою в ході бойових дій 
(операцій), який характеризує ймовірність 
здійснення заданих пересувань в ході бою (операції), 
можна визначити за допомогою виразу [7] 

 

    1 опер. tK , при tВ ≤  τ ;             (7)  

  ttK



 e - 1 опер. , при tВ >  τ ;           (8)  

t  = tВ  –  τ  
 

де  tВ – випадковий час здійснення пересувань 
автомобільної техніки в ході бойових дій;  

τ – заданий час здійснення пересувань 
автомобільної техніки. 

Коефіцієнт ресурсозабезпечення використання 
автомобільної техніки в ході бойових дій (операцій) 
визначається як: 

 

   ,1рес.заб. СK  при Свитр. ≤ Сзапл. ,               (9) 

  С

С

еСK
ЗАПЛ

1рес.заб.


 , при Свитр.>Сзапл. ,      (10) 

С = Свитр. – Сзапл. , 
 
де Сзапл. – заплановані (потрібні) ресурси на 
здійснення пересувань автомобільною технікою в 
ході бойових дій;  

Свитр. – витрачені ресурси на здійснення 
пересувань автомобільною технікою в ході бойових 
дій. 

Приклад розрахунку: Визначимо 
узагальнений коефіцієнт військово-технічної 
ефективності використання   автомобільної  
техніки  в ході бойових дій Kвт.еф.вик., якщо 

коефіцієнт оперативної готовності техніки KОГ = 1;   
ймовірність виконання завдання автомобільною 
технікою в ході бойових дій (операцій)  Рбою. = 0,9; 
ймовірність уникнення втрат автомобільної техніки 
в ході бойових дій (операцій) Рвтрат. = 0,98; 
коефіцієнт оперативності виконання завдань 
автомобільною технікою в ході бойових дій 
(операцій)  Kопер..(t) = 1;  коефіцієнт 
ресурсозабезпечення використання техніки в ході 
бойових дій(операцій) Kрес.заб = 0,95. 

За допомогою формул (1)-(10), визначимо 
84,0)( рес.заб.опер.вик..вт.еф.вик  KtKРK . 

Таким чином, за допомогою  залежностей (1)–
(10) можна визначити узагальнений коефіцієнт 
військово-технічної ефективності використання  
автомобільної  техніки  в  ході  бойових  дій  
Квт.еф.вик. та визначити напрями підвищення 
ефективності застосування автомобільної техніки 
під час ведення бою  (операції).  

В результаті робиться висновок про те, в якому 
обсязі стан автомобільної техніки забезпечує їх 
надійну роботу під час виконання поставлених 
завдань. У переліку заходів намічаються роботи по 
збільшенню запасу ресурсу, обсяг, час і місце 
проведення обслуговування, сили та засоби 
автотехнічного забезпечення, порядок їх 
використання. 

 
Висновки 
1. Отриманий показник (Kвт.еф.вик.) дозволяє 

оцінити рівень військово-технічної ефективності 
застосування автомобільної техніки в умовах  
ведення бойових дій (операцій). 

2. Показник оцінювання військово-технічної 
ефективності застосування автомобільної техніки 
дозволяє визначити вплив на неї окремих 
властивостей сучасного бою (операції) та намітити 
шляхи забезпечення високого рівня ефективності 
застосування автомобільної техніки. 

Розробка методики виконання розрахунків, які 
спрямовані на визначення прогнозних показників 
ефективності функціонування  автотехнічного 
забезпечення бойових дій (операцій) сприятиме 
начальнику автомобільної служби  в обґрунтуванні 
наслідків прийнятих рішень на підготовку сил і 
засобів автомобільної служби до бойових дій 
(операцій), а також у зменшенні втрати часу на 
усунення відмов автомобілів або часу на 
відновлення працездатності автомобілів та 
автомобільних базових шасі для озброєння і 
спеціальної техніки у разі їх пошкоджень 
противником протягом бойових дій  (операцій). 
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