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ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КАЛЕНДАРНОГО 
СТРОКУ СЛУЖБИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА 

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З УРАХУВАННЯМ МОРАЛЬНОГО 
СТАРІННЯ 

 
Життєвий цикл зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) тісно пов’язаний з воєнно-

технічною політикою (ВТП) держави щодо забезпечення військ необхідною кількістю сучасних зразків 
ОВТ. Напрями ВТП України, які пов’язані з показниками експлуатації та планового ремонту ОВТ, на 
сьогоднішній день є найбільш складними і найменш методично відпрацьованими. Складність проблеми 
проявляється насамперед у тому, що формування ВТП відбувається в умовах значних невизначеностей, 
які пов’язані, зокрема, з міжремонтними строками експлуатації, кількістю  ремонтів, календарним 
строком служби зразків ОВТ з урахуванням морального старіння. В умовах прискореного розвитку ОВТ, 
зростання витрат на виготовлення, експлуатацію й ремонт більш сучасних зразків ОВТ, скорочення 
строків їх морального старіння все більш актуальним стає завдання обґрунтування строку служби 
зразків ОВТ, які перебувають на озброєнні Збройних Сил України. Вирішення цього завдання дозволить 
проводити  своєчасне оновлення ОВТ у військах для підтримання їх боєздатності. Теоретичні 
напрацювання попередників щодо обґрунтуванням основних показників життєвого циклу зразків ОВТ не 
мали комплексного вирішення. У статті пропонується варіант проведення розрахунку оптимального 
календарного строку служби зразків ОВТ з урахуванням їх морального старіння. 

Ключові слова: вартість; експлуатація; зразок; календарний строк служби; плановий 
ремонт. 
 

Вступ 
Постановка проблеми. Календарний строк 

служби Т є основним показником, який 
характеризує довговічність зразка озброєння та 
військової техніки (ОВТ). Використання цього 
показника створює можливості  щодо планування 
своєчасного забезпечення Збройних Сил сучасним 
озброєнням шляхом оновлення ОВТ, яке 
знаходиться у військах. На сьогоднішній день для 
багатьох зразків ОВТ календарний строк служби 
взагалі не призначається. Момент проведення 
планових ремонтів, списання при цьому 
визначається певною величиною пробігу 
(напрацювання) зразка ОВТ. Як засвідчили 
дослідження, доцільно для кожного із зразків 
призначати календарний строк служби (або 
одночасно і календарний строк служби, і вихід у 
плановий ремонт чи списання – за пробігом чи 
напрацюванням зразка) [1]. Календарний строк 
служби тісно пов’язаний з іншими показниками, 
які характеризують експлуатацію та планові 
ремонти зразка ОВТ, зокрема з такими, як 
міжремонтний строк експлуатації, тривалість 
планового ремонту, кількість планових ремонтів. 
Від названих показників залежить тривалість 
календарного строку служби зразка ОВТ, що 
очевидно. 

Призначений календарний строк служби 
зразків ОВТ дозволяє планувати  ремонт та 
оновлення ОВТ, розрахувати необхідні 
можливості ремонтних органів, кошти для 
проведення планових ремонтів і оновлення ОВТ.  

Таким чином, визначення календарного строку 
служби зразків ОВТ є питанням актуальним. 

Також важливим питанням, яке визначає 
боєздатність ОВТ військ, є узгодження 
календарного та морального строку служби зразків 
ОВТ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літератури,  присвяченої розглядуваній 
галузі, свідчить про те, що питання щодо 
показників життєвого циклу зразків ОВТ 
досліджувалися і раніше [2-4].  

Автори у [2] розглянули основні положення 
методичного апарату вирішення завдання 
розрахунку тривалості експлуатації 
(міжремонтних строків служби) технічних систем 
до виходу їх у плановий ремонт на прикладі 
радіоелектронних засобів (РЕЗ). Як показав 
проведений аналіз, наведений в [2] методичний 
апарат має певні недоліки: 

велика кількість припущень, зокрема щодо 
лінійної залежності параметра потоку відмов від 
тривалості експлуатації на міжремонтному 
інтервалі; 

для отримання значень деяких величин 
(параметрів) необхідні  статистичні дані  щодо 
виробництва, експлуатації та планових ремонтів 
РЕЗ. Зокрема, порядок визначення  коефіцієнтів, 
які характеризують вплив профілактичних заходів 
на надійність РЕЗ, не пояснюється, що створює 
суттєві труднощі для практичного використання 
методичного апарату;  

стосовно проведення планового ремонту РЕЗ 
як критерій прийняття рішення застосовується 
припустиме значення параметра потоку відмов 
РЕЗ, що викликає певні сумніви щодо коректності 
цього рішення, оскільки потік відмов може 
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залежати не тільки від технічного стану зразка 
ОВТ, а й від навченості обслуг тощо; 

не враховується моральне старіння РЕЗ. 
Питання довговічності зразків ОВТ 

досліджувалося в роботі [3] на прикладі озброєння 
військ ППО Сухопутних військ. Досліджувалися 
технічна довговічність, моральне старіння та 
економічні фактори. Недоліком наведеного у 
дослідженні методичного апарату є те, що його 
використання потребує наявності великого масиву 
статистичної інформації. 

Як видно з наведеного, методичний апарат 
щодо визначення календарного строку служби 
зразків ОВТ потребує подальшого розвитку.  

Тому метою статті є розгляд порядку 
розрахунку оптимального  календарного строку 
служби зразка ОВТ з урахуванням його 
морального старіння та обмежень у коштах на 
розроблення, виробництво, експлуатацію та 
планові ремонти зразка ОВТ.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження 

Коректне визначення календарного строку 
служби зразків ОВТ сприяє підвищенню 
боєздатності військ (сил), оскільки дає змогу 
провести планування оновлення ОВТ у військах, 
чим забезпечує укомплектування частин, 
підрозділів сучасними зразками ОВТ. У [4] 
запропоновано метод обґрунтування оптимальних 
значень календарного строку служби зразків ОВТ. 
Значення цього показника повинне бути 
розраховане  ще до розроблення перспективних 
зразків ОВТ і виступати як вимога до зразка, який 
розробляється.  

Розглянемо порядок проведення розрахунку 
оптимальних значень календарного строку служби 
перспективного зразка ОВТ. Як показано в [4], 
визначення календарного строку служби зразка 
ОВТ проводиться з використанням формули: 

α δα Т + α Т = αе р 
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о  ,                (1) 

де 
Сеα  = е Со

 ,   
Ср

α  = р  Со
   1; 

C Т- С’ = Z - С’ = C Т-(С -С )=α Свідп відп відп о зал о о  , 

звідки 
C Т - С + Cвідп о залα =о Со


 – 

коефіцієнт, який враховує перебільшення над 
початковою вартістю зразка ОВТ Со  сумарних 
коштів Zвідп = Свідп  Т, відпущених на виробництво, 
експлуатацію й ремонти зразка ОВТ протягом 
календарного строку служби; 
      Zвідп – сумарні кошти, які відпускаються 
(плануються) на виробництво (закупівлю), 
експлуатацію, планові ремонти упродовж усього 
календарного строку служби Т зразка ОВТ;  
      Свідп – величина питомих (наприклад, 
середньорічних) коштів, які відпускаються 
(плануються) на виробництво (проектування, 
розробку, випробування), експлуатацію й 
плановий ремонт зразка ОВТ;  

      Сзал – залишкова вартість зразка ОВТ у момент 
зняття його з експлуатації;  
      С’ = Со – Сзал – затрати, які можна назвати 
“корисними” з погляду використання зразка ОВТ 
за призначенням (безпосередні затрати на 
придбання зразка ОВТ за винятком його 
залишкової вартості Сзал );  
      Со – початкова вартість зразка ОВТ; Се = е С0 – 
величина питомих (наприклад, середньорічних) 
затрат на утримання й експлуатацію зразка ОВТ за 
досвідом виробництва та експлуатації відповідних 
зразків ОВТ;  
       е – коефіцієнт середньорічних затрат на 
утримання й експлуатацію зразка ОВТ 
(розраховується відносно початкової вартості 
зразка ОВТ);    
       – показник експлуатаційних затрат, 
обумовлений величиною відпрацьованого ресурсу, 
тривалістю експлуатації, інтенсивністю 
використання, умовами експлуатації зразка  ОВТ. 

За досвідом виробництва та експлуатації 
відповідних зразків ОВТ 1 – 2; Ср =р С0 – 
величина питомих (наприклад, середньорічних) 
затрат (відрахувань) на плановий ремонт; р – 
коефіцієнт середньорічних затрат на плановий 
ремонт (розраховується відносно початкової 
вартості зразка ОВТ); Сві  – вартість і-го планового 
ремонту; Сі=Сі ( Rі-1 ) = Сзал і  – залишкова вартість 
зразка ОВТ перед і-м плановим ремонтом;  – 
показник, установлений дослідним шляхом у 
галузі ремонтно-відновлювальних робіт стосовно 
певного виду (групи, типу) ОВТ. За досвідом 
експлуатації та планових ремонтів відповідних 
зразків ОВТ >1- 3, при цьому . 

Рівняння (1) розв’язується чисельним способом 
відносно Т. 
Розраховані строки служби (в роках) зразків ОВТ 
без урахування морального старіння (=1) показані 
в табл. 1–3 залежно від відпущених коштів Zвідп = 
Свідп Т на придбання, експлуатацію та плановий 
ремонт зразка ОВТ – показника 0, показника = 
1,1 експлуатаційних затрат, який визначається 
величиною відпрацьованого ресурсу, тривалістю 
експлуатації, інтенсивністю використання, 
умовами експлуатації зразка ОВТ та показника 
=1,4 для ремонтно-відновлювальних робіт на 
зразках ОВТ (звичайно ) [6] при  

C Т - С + Cвідп о залα =о Со


=68. 

Таблиця 1 
Значення Т (років) для ОВТ при о=6 ; =1,1; 

=1,4; (=1) 
е  

р   
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

0,1 14,3 11,5 9,6 8,3 7,2 
0,2 9,7 8,4 7,4 6,6 6 
0,3 7,5 6,8 6,1 5,6 5,1 
0,4 6,3 5,8 5,3 4,9 4,6 
0,5 5,4 5 4,7 4,4 4,1 
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Таблиця 4 Таблиця 2 
Значення Т (1) для ОВТ при о=7; =1,1 ; =1,4; 

(=1) 
Значення  для ОВТ при Крі=0,03, Коі =0,8 (за 

умови, що К К γ - (К + К )ві оі сі рі  , Коi    

Ксi    +Крi   ) 
             е   
р   

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
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Кв 

Ксі 0,1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,1 16,1 13 10,9 9,4 8,2 
0,2 10,8 9,4 8,3 7,5 6,8 
0,3 8,5 7,6 6,9 6,3 5,8 
0,4 7 6,5 6 5,5 5,1 
0,5 6,1 5,7 5,3 4,9 4,6 

 

Таблиця 3  
Значення Т (1) для ОВТ при о=8 ; =1,1 ; =1,4; 

(=1) 
е  

р   
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

0,1 17,8 14,5 12,2 10,5 9,2 
0,2 12 10,5 9,3 8,3 7,5 
0,3 9,3 8,4 7,7 7 6,5 
0,4 7,8 7,1 6,6 6,1 5,7 
0,5 6,7 6,2 5,8 5,5 5,2 

Моральне старіння зразка ОВТ враховується 
завдяки формулі [4]: 

К +К +Кві сі рі
γ 1

Коі
  ,                (2) 

де 
СС зал іі

К = =сі 
С Со о

 – коефіцієнт залишкової 

вартості перед і-м плановим ремонтом зразка ОВТ;  

           
R(t )pi

К = оі  Ro
 – коефіцієнт відновлення 

технічного ресурсу (коефіцієнт вартості 
відновленого технічного ресурсу) за рахунок 
(після) проведення на ньому і-го планового 
ремонту (дорівнює 0,40,6);  

            
СвіК =ві Со

 – коефіцієнт вартості і-го 

планового ремонту зразка ОВТ; 

             
t (К + К )рі сі ві

К =рі t + tеі рі


 – коефіцієнт 

втрат за час простою зразка ОВТ упродовж 
перебування його в і-му плановому ремонті; R(tрі) 
– величина ресурсу зразка ОВТ після проведення 
і-го планового ремонту; Rо – початкова величина 
ресурсу зразка ОВТ; tрі – час підготовки й 
проведення (тривалість) і-го планового ремонту; tеі 
– міжремонтний строк експлуатації  після і-го 
планового ремонту. 

Наприклад, при Крі=0,03, Коі =0,9 та різних Ксі , 
Кві  з урахуванням, що Кві Коі – Ксі  при  Коі Ксі [5], 
значення коефіцієнта неузгодженості 

К + К + Кві сі рі
γ = 

Коі
 морального Тм і календарного 

Т строків служби зразка ОВТ наведені в табл. 4 

 0,1 0,26 0,31 0,37 0,42 0,48 
0,2 0,37 0,42 0,48 0,53 0,59 
0,3 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 
0,4 0,59 0,64 0,70 0,76 0,81 

Приймемо, що моральний строк служби зразка 
ОВТ (в роках) з урахуванням табл. 1-3 
обчислюється таким чином: 

RмТ = Т = Т γм Rо
  ,                        (3) 

де Rм – технічний ресурс, що може бути 
витрачений протягом морального строку служби 
зразка ОВТ. 

Запишемо рівняння (1) у вигляді: 
α δα Т + α Т - α = 0.е р о                 (4) 

Знайдемо з цього рівняння значення Т. 
Для прикладу візьмемо такі значення вихідних 

даних:  
   = 1,1; =1,4; С0 =7,2 млн грн;  
   Се= 0,72 млн грн; 
   Ср =1,846 млн грн;  
    о=5,  
    γ=0,8 . 

Проведемо розрахунки: 

Сеα  = =0,1е Со
; 

Ср
 α = = 0,26.р Со

 

Підставляючи у формулу (4) вихідні дані та 
значення е , р проводимо розрахунки.  

У розглядуваному випадку Т=7,2 роки. 
З урахуванням морального старіння: 

Тм =Т·γ =5,76 року. 
Висновки й перспективи подальших 

досліджень 
1. Календарний строк служби зразка ОВТ, як 

показують дослідження, пов’язаний із кількістю 
виділених коштів на його експлуатацію та планові 
ремонти. 

2. Наведені розрахунки свідчать, що зі 
збільшенням (зменшенням) о , тобто коштів, що 
відпускаються на експлуатацію й планові ремонти 
зразка ОВТ, можлива тривалість календарного 
строку служби Т цього зразка зростає 
(зменшується). З другого боку, за заданого 
значення о зі збільшенням (зменшенням) Се , Ср 
календарний строк служби Т зразка ОВТ 
зменшується (збільшується). 

3. Коректність розрахованих величин 
календарного строку служби зразків ОВТ значною 
мірою залежить від правильного вибору вихідних 
даних для проведення розрахунків. 

Перспективами подальших досліджень є 
проведення розрахунків оптимальних значень 
інших показників життєвого циклу зразка ОВТ. 
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬН ГО КАЛЕНДАРНО
ПЕРСПЕКТИВНИХ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ 

МОРАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ 
 

епанович Закусило (канд. воен. н
 

 

сследовательский институт Вооруженных Сил У
 

Жизненный цикл образцов вооружения и военной техники (ВВТ) тесно связан с военно-техническ
икой (ВТП) государства касательно обеспечения войск необходимым количеством современных 

образцов ВВТ. Направления ВТП Украины, которые связаны с показателями эксплуатации и планового 
ремонта ВВТ, на сегодняшний день есть наиболее сложным и наименее методично отработанными. 
Сложность проблемы проявляется прежде всего в том, что формирование ВТП осуществляется в 
условиях значительных неопределенностей, которые связаны, в частности, с межремонтными сроками 
эксплуатации, количеством ремонтов, календарным сроком службы образца ВВТ с учетом морального 
старения. В условиях ускоренного развития ВВТ, роста расходов на изготовление, эксплуатацию и ремонт 
более современных образцов ВВТ, сокращения сроков их морального старения все более актуальным 
становится задание обоснования сроку службы образцов ВВТ, которые находятся на вооружении 
Вооруженных Сил Украины. Решение этого задания позволит проводить своевременное обновление ВВТ у 
войсках для поддержания их боеспособности. Теоретические наработки предшественников касательно 
обоснования основных показателей жизненного цикла образцов ВВТ не имели комплексного решения. В 
статье предлагается вариант проведения расчета оптимального календарного срока службы образцов 
ВВТ с учетом их морального старения. 

Ключевые слова: стоимость; эксплуатация; образец; календарный срок службы; плановый ремонт. 
 

CEDURE FOR DETERMINING OPTIMAL POLICY CALENDAR LIFETIME OF WEAPONS 
AND MILITARY EQUIPMENT WITH OBSOLESCENCE 

 

etro S. Zakusylo (Candidate of Military Sciences, Senior Research Fellow
 

Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, U
 

ycle of weapons and military equipment (WME) is closely associated with t
cal policy (MTP) on state support for the troops necessary number of modern WME samples. 

Directions MTP of Ukraine, which are associated with indicators of operation and scheduled maintenance 
WME is the most complicated and least methodically exhaust today. The complexity of the problem 
manifests itself primarily in the fact that the formation of the MTP carried out in conditions of considerable 
uncertainty, which are connected, in particular, with the turnaround time of operation, the number of 
repairs, the calendar service life of WME sample taking into account obsolescence. In the context of the 
accelerated development of WME, increasing costs for manufacturing, maintenance and repair of more 
modern WME samples, shortening their obsolescence is becoming increasingly important task substantiate 
lifetime WME models that are in service with the Armed Forces of Ukraine. The solution of this task will 
allow for the timely WME do updates from the troops to maintain their combat capability. 

Theoretical developments predecessors regarding justification main indicators WME samples 
lifecycle solutions were not integrated. 

The article offers an option of calculating the optimal calendar life of WME models with regard to their obsolescence. 
Keywords: cost; maintenance; sample; calendar service life; routine repairs. 

References 
2), Tanks (tactics, 

[Tanki (taktika, tekhnika, ekonomika)], Moscow: 
“Informtekhnika” 68 p. 2. Kovtunenko A.P., Zubarev V.V. 
(2009), Fundamentals of analysis of complex technical systems. 
Theory and applications. [Osnovy analiza slozhnykh 
tekhnicheskikh sistem]: monograph, Kyiv: CRІ WME AFU, SPD 
Bogdanov V.O., 496 p. 3. Kryzhny A.V. (1994), Basics weapons 
durability problems of air defense troops of the Land Forces. 
[Osnovy resheniia problemy dolgovechnosti vooruzheniia voisk 
PVO Sukhoputnykh voisk]: dis. Doctor. tehn. Sciences: 20.02.14, 
Kyiv, 310 p. 4. Zakysilo P.S., Kharchenko V.P. (2014), Method 
of substantiate calendar lifetime service sample weapons and 

kalendarnoho stroku sluzhby zrazkiv ozbroiennia ta viiskovoi 
tekhniky z urakhuvanniam yikhnoho moralnoho starinnia], CRI 
Armed Forces of Ukraine, Kyiv, No.3 (69), pp. 110-119.    
5. Shuenkin V.A. (2012), Substantiation of reliability indicators, 
durability, operation and feasibility of carrying out scheduled 
maintenance and modernization of weapons and military 
technology. [Obosnovanie pokazatelei bezotkaznosti, 
dolgovechnosti, ekspluatatcii i tcelesoobraznosti provedeniia 
planovogo remonta i modernizatcii obraztcov vooruzheniia i 
voennoi tekhniki]: a tutorial, Kyiv: CRI Armed Forces of Ukraine, 
432 p. 

 

Отримано: 24.05.2016 року. 


	References 

