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На даний час для якісного ведення бойових операцій необхідно надійне і 

точне ураження як об’єктів системи управління військами, так і ключових об'-

єктів державної інфраструктури. Ураження даних (стратегічних) об’єктів здій-

снюється завдяки широкого застосування високоточної зброї та використання 

сучасних розвідувальних систем. Отже, для ухвалення раціональних рішень, 

що спрямовані на підвищення ефективності вогневих ударів по наземних 

об’єктах, що плануються, потрібна кількісна оцінка відповідних рішень, на 

яких ґрунтується планування бойових операцій. Обґрунтованість прийнятих 

рішень, під час планування вогневих ударів по наземних об’єктах, багато в 

чому визначається вибраними відповідними методами щодо досягнення пос-

тавленої мети. Зведення завдання вибору оптимального рішення, при плану-
ванні вогневого удару по наземних об’єктах, до стандартної задачі розподілу 

ресурсів, що вирішується методом динамічного програмування, дає підставу 

вважати, що при заданих вихідних даних можливо отримати оптимальне рі-

шення з ряду можливих. Даний підхід дозволяє обґрунтовано стверджувати 

про актуальну необхідність автоматизації процесу прийняття рішень (системи 

підтримки прийняття рішень (СППР)) при плануванні вогневих ударів по на-

земних стратегічних об’єктах противника. 

Метою доповіді є викладення наукового матеріалу щодо вибору комбі-

нації об’єктів, що вражається при плануванні вогневого удару по наземних 

стратегічних об’єктах з урахуванням їх поточного стану. 

В доповіді представлено методичний підхід щодо визначення комбінації 

наземних об'єктів противника, що вражається можуть бути використані при 
розробці комплексів засобів автоматизації СППР при плануванні вогневого 

удару по наземних стратегічних об’єктах (об’єктах системи управління війсь-

ками та ключових об'єктах державної інфраструкттури) з урахуванням їх по-

точного стану.  


