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ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗОНАЛЬНОГО 
РОЗПОДІЛУ ЗАСОБІВ ВОГНЕВОГО ВПЛИВУ ТА ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ 

УРАЖЕННЯ 
 

У статті обґрунтовано рекомендації щодо зонального розподілу засобів вогневого впливу та 
об’єктів для ураження, що спираються на визначення кількості засобів вогневого ураження 
противника, приведеної до кількості уражених об’єктів за віддаленням від лінії бойового зіткнення, та 
проведено подальшу їх градацію за допомогою правила золотого зрізу за ознакою дальності стрільби 
(пусків ракет). 

Впровадження означених рекомендацій у практику організації бойового застосування військових 
формувань під час вогневого ураження противника дасть змогу поліпшити управління військовими 
формуваннями ракетних військ і артилерії, планувати означене застосування відповідно до 
функціональних можливостей військового формування, скоротити час для розроблення та віддачі 
розпоряджень у разі необхідності застосування військового формування не відповідно до плану, 
забезпечити достатню інтенсивність обробки інформації та віддання розпоряджень у некласичних 
способах застосування військового формування, що в цілому може підвищити ступінь реалізації 
можливостей військового формування.  
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Вступ  
Постановка проблеми. Загальна тенденція до 

збільшення кількості високотехнологічних засобів 
так званого дальнього вогневого ураження 
противника (ВУП), застосовуваних у воєнному 
конфлікті [1], зумовлює необхідність зміни 
підходів до їх застосування. Звичайно, певні 
удосконалення є і досить широко застосовуються 
під час організації ВУП, наприклад зонально-
об’єктовий та вибірково-об’єктовий методи ВУП 
[2]. Однак у цілому, як свідчить аналіз результатів 
бойового застосування військових формувань 
(ВФ) в останніх воєнних конфліктах [3], зокрема в 
зоні проведення Антитерористичної операції на 
сході України (АТО) [4], досить часто можливості 
сил і засобів дальнього ВУП, у тому числі  
ракетних військ і артилерії (РВіА) залишаються 
реалізованими не повною мірою або їх виявилося 
недостатньо. 

Результати аналізу бойового застосування ВФ 
РВіА як одного з основних елементів дальнього 
ВУП в останніх воєнних конфліктах показують, 
що можливості РВіА визначають відповідно до 
організаційної належності та організаційного рівня 
підпорядкованості певного ВФ РВіА [2-4]. 
Означене обумовлене тим, що за існуючими 
методиками [2-4] бойовий потенціал мають лише 
ВФ механізованих і танкових військ, а  ВФ РВіА 
розподіляються відповідно до їх потреби. Такий 
підхід певним чином відображає рівень 
можливостей ВФ, однак інколи їх можливості на 
організаційному рівні не відповідають 
функціональним, тобто рівень реальних 
можливостей відрізняється від спланованого або 
визначеного рівня. 

У цілому проблема визначення можливостей 
ВФ РВіА полягає у відсутності достатньо простої і 
точної ознаки, за якою можна розподілити 
можливості ВФ РВіА та спланувати їх реалізацію. 
У цьому разі планування пропонується 
здійснювати залежно від функціональних 
можливостей ВФ, а не відповідно до 
організаційного об’єднання.  

До того ж під час управління ВФ у ході 
бойового застосування доволі часто витрачається 
значний час для розроблення та віддання 
розпоряджень у разі необхідності застосування ВФ 
не відповідно до плану, що в цілому призводить до 
зниження можливостей ВФ через їх 
нереалізованість [3-4]. Інтенсивність видачі 
розпоряджень підсистемою управління 
зменшується і призводить до зниження 
інтенсивності виконання завдань підсистемою 
вогневого впливу, що в цілому знижує 
продуктивність вогневого впливу за сталих 
потенційних можливостей підсистеми вогневого 
впливу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [5-7] 
показує, що основні зусилля дослідників були 
спрямовані на пошук досконаліших методів 
визначення величин показників можливостей ВФ, 
причому визначення можливостей проводилося 
для організаційних структур (штатних підрозділів, 
частин або угруповань) а обсягу завдань – 
відповідно до фактичних можливостей 
противника. До того ж під час розподілу обсягу 
завдань між штатними підрозділами недостатньо 
враховуються їх місцеположення, що спричиняє 
істотні розбіжності між результатами планування 
реалізації можливостей РВіА щодо ВУП і 
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фактичним результатом ВУП. Також означена 
проблема істотно впливає на управління ВФ під 
час бойового застосування, особливо якщо ВФ 
потрібно застосовувати не за планом. 

Також існуючі дослідження переважно 
базуються на дослідженні так званих класичних 
способів застосування ВФ: оборонного, 
наступального бою, рейдових дій тощо [5-7], а у 
разі застосування некласичних способів – із 
поправочними коефіцієнтами, точність і 
достовірність яких без проведення статистичного 
дослідження набору натурних даних є сумнівною. 
Як показує аналіз останніх збройних конфліктів, 
частка класичних способів застосування ВФ 
значно зменшується [3-4]. 

У дослідженнях доволі часто співвідношення 
можливостей сторін визначають без урахування 
особливостей засобів вогневого впливу (наприклад 
дальності стрільби), що не дає змоги повною 
мірою реалізувати можливості ВФ щодо ВУП [3-
4].  

На думку автора, однією з ознак за якими 
можна визначити і розподілити можливості ВФ 
щодо ВУП, є віддалення засобів вогневого впливу 
та об’єктів для ураження від лінії бойового 
зіткнення, що через урахування максимальної 
дальності стрільби артилерії (пусків ракет) дасть 
змогу враховувати особливості засобів ВУП під 
час управління ВФ РВіА, особливо в 
екстремальних умовах. Звичайно, визначення 
можливостей ВФ РВіА залежно від дальності 
стрільби і пусків ракет потребує відповідного 
зонального розподілу засобів вогневого впливу та 
об’єктів для ураження.   

Мета статті. Отже, метою статті є 
обґрунтування рекомендацій щодо зонального 
розподілу засобів вогневого впливу та об’єктів для 
ураження з метою поліпшення управління ВФ 
РВіА, особливо в екстремальних умовах. 

Викладення основного матеріалу 
дослідження 

Відстань від засобу вогневого впливу до 
об’єкта ураження відіграє ключову роль під час 
ВУП. Так, чим більша відстань досяжності засобів 
вогневого впливу, тим більші похибки внаслідок 
розсіювання та підготовки стрільби [5-7], 
відповідно менша імовірність ураження об’єкта і, 
як наслідок, менша продуктивність, а у разі 
недосяжності засобів вогневого впливу 
продуктивність дорівнює 0.  
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В існуючих підходах [5-7] відстань від засобу 
вогневого впливу до об’єкта ураження 
враховується, однак, як правило, під час 
оцінювання ефективності виконання одного 
вогневого завдання, а інколи – детального 
планування вогню артилерії. Причому основний 
акцент зроблено на організаційній належності 
засобу вогневого впливу і його потенційній 
спроможності уразити деяку кількість об’єктів 
противника. Однак практика бойового 
застосування ВФ РВіА показує, що потенційні 
спроможності засобів вогневого впливу досить 

часто залишаються недостатньо реалізованими 
через недосяжність або досить велику відстань до 
об’єктів ураження. 

Таким чином, дальність стрільби (пусків ракет) 
може слугувати ознакою, за якою можливо 
визначати та розподіляти можливості ВФ, у тому 
числі РВіА. Звичайно, використання дальності без 
певного градуювання, зумовлене значними 
змінами у можливостях ВФ, є достатньо складним 
процесом і може призвести до великої кількості 
помилок. Отже, градуювання відстаней від засобу 
вогневого впливу до об’єкта ураження 
пропонується проводити врахуванням параметрів, 
які визначатимуть можливості РВіА, а також 
вибрати критерій (критерії) поділу означених 
відстаней.   

Як додаткові параметри, які визначатимуть 
можливості РВіА на певній відстані, пропонується 
використати кількість вогневих засобів, які 
досягають цілі стрільбою (пуском), та їх питому 
потужність (з урахуванням потужності одного 
снаряда (ракети), інтенсивності та імовірності 
виконання завдань).   

За критерій поділу означених відстаней 
пропонується обрати правило золотого зрізу, 
отримане з послідовності Фібоначчі [8], яке 
певним чином підтверджене використанням у 
відомих  дослідженнях та практиці бойового 
застосування ВФ РВіА. 

Для подальшого дослідження пропонується 
розглянути певну сукупність існуючих на 
озброєнні ЗС України засобів вогневого впливу 
табл.1 та рис.1.  

Таблиця 1 
Таблиця максимальної дальності стрільби та 

кількості засобів РВіА (приклад) 
Система , індекс, шифр Макс. 

дальність 
стрільби, км 

 Кількість 
засобів 
РВіА, од.

9К79М1 "Точка-У" 120 1 
9К51 "Град" 20,4 22 
9К57 "Ураган" 35,8 10 
9К58 "Смерч" 70 2 
122-мм гаубиця Д-30 15,3 (ОФ-24) 8 
152-мм гаубиця 2А65 "Мста-Б" 28 (ОФ-61) 18 
152-мм гармата 2А3 "Гіацинт-Б” 32,8 (ОФ-30) 1 
122-мм гаубиця 2С1 "Гвоздика" 15,2 (ОФ-24) 27 
152-мм самохідна гаубиця  2С3 
"Акация" 

17,3 (ОФ-25); 
20,3(ОФ-22) 15 

152-мм самохідна гаубиця  2С19 
Мста-С" 

24 (ОФ-45);  
28,5 (ОФ-61) 4 

152-мм самохідна гармата  2С5 
"Гіацинт-С" 

28,3 (ОФ-29); 
32,8 (ОФ-30) 3 

82-мм БМ-37 3 6 
82-мм АМ 2Б9 Васильок" 4,3 7 
120-мм ПМ38 5,7 3 
120-мм 2С12 "Сані" 7,1 (ОФ-34) 24 
100-мм протитанкова гармата МТ 12 8,2 13 
ПТРК "Конкурс" 4(9М113) 4 
ПТРК "Штурм-С" 5 2 

 
На підставі даних табл. 1 пропонується 

розглянути графічне відображення дальності 
стрільби систем РВіА та щільність розподілу типів 
засобів РВіА за дальністю стрільби (пусків) 
(рис.1).  
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Рис. 1. Діаграма дальності стрільби пусків та 
графік щільності розподілу типів засобів РВіА 

за дальністю стрільби (пусків) 
 

Результати аналізу табл. 1 та рис. 1 показують, 
що за дальністю стрільби артилерії (пусків ракет) 
можна виділити три характерні ділянки – 0…5 км, 
5…35 км та 35…120 км. Однак для точнішого 
градуювання можливостей пропонується 
ураховувати відносну кількість засобів вогневого 
впливу (табл. 1, рис. 2), наприклад відносно 
ракетного комплексу 9К79. 
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Рис. 2. Графік щільності розподілу типів засобів 
РВіА та їх кількості за дальністю стрільби 

(пусків) 
 
Результати аналізу рис. 2 показують, що графік 

залежності дещо змінює форму, причому виявити 
яскраво виражені ділянки достатньо важко. 
Звичайно із застосуванням певних правил 
(критеріїв), зокрема золотого зрізу, можна 
градуювати дальність стрільби. Однак 
доцільнішим є використання такого параметру, як 
віддалення від лінії бойового зіткнення, що дасть 

змогу враховувати за допомогою одного показника 
можливості і своїх засобів вогневого впливу, і 
противника. Для цього пропонується застосувати 
такий показник, як кількість об’єктів для 
ураження. Так, відповідно до узагальнених 
результатів аналізу останніх збройних конфліктів 
[3-4] було проведено розподіл об’єктів для 
ураження залежно від їх віддалення від лінії 
бойового зіткнення (табл. 2), щільність розподілу  
ураження зазначено на рис. 3. 

Таблиця 2 
Кількість об’єктів для ураження та щільність їх 
розподілу разом із засобами РВіА за віддаленням 

від лінії бойового зіткнення (Приклад) 
Відстань від лінії 

бойового 
зіткнення, км 

Кількість об’єктів 
для ураження, од 

Щільність розподілу 
об’єктів для 

ураження та засобів 
РВіА  

(табл. 1), од 
До 1  120 287,25 
Від 1 до 2 30 197,25 
Від 2 до 3 20 181,75 
Від 3 до 4 15 172,75 
Від 4 до 5 11 160 
Від 5 до 6 10 156 
Від 6 до 7 9 155 
Від 7 до 8 8 130,25 
Від 8 до 9 7 116,5 
Від 9 до 10 5 114,5 
Від 10 до 15 4 113,5 
Від 15 до 20 4 78,75 
Від 20 до 25 3 41 
Від 25 до 30 3 19,25 
Від 30 до 35 2 14,5 
Від 35 до 40 2 5 
Від 40 до 50 1 4 
Від 50 до 100 1 2 

 

Аналіз табл. 2 та рис. 3 показує, що урахування 
дальності стрільби (пусків) дасть змогу точніше 
визначати зони розподілу можливостей засобів 
ВУП. Під час урахування дальності стрільби 
(пусків) обов’язково потрібно зважати на 
віддалення засобів ВУП від лінії бойового 
зіткнення. 

Таким чином, використовуючи кількість 
засобів ВУП, приведену до кількості уражених 
об’єктів за віддаленням від лінії бойового 
зіткнення можна провести градацію за допомогою 
правила золотого зрізу [8]:  

)63,0N(LL )пр(
почзони  ,                   (1) 

де  – межа зони реалізації можливостей 

засобів ВУП, км; 
зониL

      – кількість засобів ВУП, приведена до 

кількості уражених об’єктів за віддаленням від 
лінії бойового зіткнення, од.; 

)пр(
почN

      – значення золотого зрізу, отримане з 
послідовності Фібоначчі. 

63,0

Загалом порядок визначення межі зони можна 
описати таким чином: від початкового значення 
кількості засобів ВУП, приведеної до кількості 
об’єктів для ураження за віддаленням від лінії 
бойового зіткнення (0 км), визначити наступне 
його значення множенням на значення золотого 
зрізу з послідовності Фібоначчі. Далі через 
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визначення відповідної точки на графіку 
залежності пропонується обчислювати відповідне 
значення дальності та приймати його як межу 
відповідної зони (рис. 3). 
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Рис. 3. Графік залежності кількості об’єктів 
для ураження та засобів РВіА  від дальності їх 
розташування від лінії бойового зіткнення та 

порядку визначення зони за допомогою 
послідовності Фібоначчі (правила золотого 

зрізу) 
Застосування означеного підходу (1), (рис. 3) 

дає змогу визначити відповідні межі зон реалізації 
можливостей засобів ВУП для прийнятих у межах 
дослідження умов (рис. 4). До того ж для 
якіснішого сприйняття отриманих результатів 
пропонується візуально зони розподіляти за 
кольорами, адже в деяких арміях світу [3], а також 
деяких ВФ ЗС України в зоні АТО [4] існує 
градація без визначення точних меж означених 
зон, що ускладнює їх застосування. Пропонується 
використовувати таке позначення зон: від 0 до 2 
км – червона, від 2 до 8 км – жовта, від 8 до 20 км 
– зелена та від 20 до 100 км – сіра(рис. 4). 

На рис. 4 зображені різні варіанти визначення 
зон, що в цілому можуть використовуватися 
комплексно. Так, на рис. 4а зображено зони 
реалізації можливостей засобів вогневого 
ураження наших військ, на рис. 4б – зони 
реалізації можливостей засобів ВУП.  

Висновки й перспективи подальших 
досліджень 

Отже, у статті обґрунтовано рекомендації щодо 
зонального розподілу засобів вогневого впливу та 
об’єктів для ураження, що спираються на 
визначення кількості засобів ВУП, приведеної до 
кількості уражених об’єктів за віддаленням від 
лінії бойового зіткнення, та проведено подальшу їх 
градацію за допомогою правила золотого зрізу за 
ознакою дальності стрільби (пусків ракет). 
Впровадження означених рекомендацій у практику 
організації бойового застосування ВФ під час ВУП 
може сприяти поліпшенню управління ВФ РВіА, 
плануванню означеного застосування відповідно 
до функціональних можливостей ВФ, скороченню 
часу для розроблення та віддання розпоряджень у 
разі необхідності застосування ВФ не відповідно 

до плану, забезпеченню достатньої інтенсивності 
обробки інформації та відданню розпоряджень у 
некласичних способах застосування ВФ, що в 
цілому може підвищити ступінь реалізації 
можливостей ВФ. 

Подальші дослідження пропонується 
присвятити розробленню та обґрунтуванню 
рекомендацій щодо визначення необхідних та 
достатніх віддалень розміщення засобів вогневого 
ураження від лінії бойового зіткнення і доцільного 
цілерозподілу об’єктів для ураження між засобами 
вогневого впливу. 

 

Рис. 4. Зони та їх межі для реалізації 
можливостей засобів ВУП із відповідною  

кольоровою візуалізацією 
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ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ ОГНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ 

 

Александр Васильевич Майстренко (канд. воен. наук) 

 

Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Киев, Украина 
 

В статье обоснованы рекомендации относительно зонального распределения средств огневого 
поражения и объектов для поражения. Отмеченные рекомендации основываются на определении 
количества средств огневого поражения противника, приведенного к количеству пораженных объектов 
по расстоянию от линии боевого столкновения, и последующей их градации с помощью правила 
золотого среза по признаку дальности стрельбы (пусков ракет). 

Внедрение отмеченных рекомендаций в практику организации боевого применения воинских 
формирований во время огневого поражения противника позволит осуществлять планирование огневого 
поражения в соответствии с функциональными возможностями воинского формирования, сократить 
время для разработки и отдачи распоряжений в случае необходимости применения воинского 
формирования не в соответствии с планом, обеспечить достаточную интенсивность обработки 
информации и отдачи распоряжений в неклассических способах применения воинского формирования, 
что в целом повысит степень реализации возможностей воинского формирования.  

Ключевые слова: огневое поражение; воинское формирование; возможности; зональное распределение. 
 

GROUND OF RECOMMENDATIONS IN RELATION TO ZONALITY OF FACILITIES OF FIRE 
DEFEAT OF OPPONENT AND OBJECTS FOR DEFEAT 

 

Oleksandr V. Maistrenko (Candidate of Military Sciences) 
 

National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, Ukraine 
 

In the article proved recommendations for the zonal distribution fire weapons and sites for defeating. 
Reported guidelines are based on the determination of number of funds destruction by fire, reduced to the 
number of infected objects by the distance from the line of clash and the their further gradation by using 
regulations of the gold cutting on the basis effective range (missile launch). 

Implementation of the selected recommendations at practice of providing combat use of military units 
during the fire destruction of the enemy will allow for the planning of fire damage in accordance with the 
functionality of the military unit, reduce the time to develop and the impact of orders in case of the need for 
military formation not according to plan provide sufficient intensity and efficiency of information processing 
orders at non-classical methods of using military unit, which generally increase the degree of realization of 
military formation opportunities. 

Keywords: fire defeat; military forming; possibilities; zonality. 
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