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Ведення сучасних бойових дій (операцій) здійснюється за рахунок акти-

вного застосування розвідувально-ударних комплексів (РУК). Дані комплекси 

здатні одночасно виявляти, розпізнавати і уражати велику кількість наземних 
цілей на території противника. Під час виконання операції, скорочується час 

від моменту виявлення НЦ до нанесення по неї вогневого удару до декількох 

хвилин. Отже, оцінка успішного виконання поставленого перед бойовою ма-

шиною (БМ) мобільного комплексу озброєння (МКО) бойового завдання в 

умовах протидії РУК – є актуальною науковою задачею. 

Метою доповіді є розробка логістичної моделі оцінки часу застосування 

БМ МКО в умовах протидії ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 

противника. 

В доповіді розглянуто вимоги щодо виживання зенітних ракетних ком-

плексів в умовах вогневого впливу засобів повітряного нападу противника та 

методики щодо оцінки ефективності бойового застосування засобів ураження. 
Визначені класифікаційні ознаки, що характерні для об'єднання засобів роз-

відки, цілевказівки, наведення і ураження, які дозволяють комплексно вирішу-

вати завдання щодо вибору і оперативного ураження повітряних і наземних 

цілей. Висвітлені тенденції розвитку та проблемні питання щодо створення та-

ких комплексів.  

Проведено аналіз основних тактико-технічних характеристик, принципів 

дії та застосування БПЛА, як ударної складової РУК. Надані пропозиції щодо 

перспективних напрямків розвитку сучасних РУК. Приведені різні аспекти 

щодо забезпечення живучості складних виробів військової техніки. Запропо-

новано логістичну модель оцінки часу застосування БМ МКО в умовах проти-

дії ударних БПЛА противника. 
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