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ВИЗНАЧЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗКОМ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПО ПЛАНУВАННЮ ЗВ’ЯЗКУ 

 
В статті приведено обґрунтування сукупності показників, основних та часткових критеріїв оцінювання 

ефективності роботи органу управління зв’язком під час планування операції (бою). Запропоновано ввести в 
оцінку ймовірності якісного виконання роботи органу управління зв’язком коефіцієнт обґрунтованості 
рішення. Даний підхід дозволяє враховувати чинники, що впливають на організацію зв’язку через вирішення 
розрахункових задач. 

Радченко Н.Н., Масесов Н.А., Нечушкин Н.П., Зеленко А.В. Определение и обоснование показателей 
и критериев оценки эффективности работы органа управление связью во время проведения работ по 
планированию связи. В статье представлено обоснование совокупности показателей, основных и частных 
критериев оценки эффективности работы органа управления связью во время планирования операции (боя). 
Предлагается ввести в оценку вероятности качественного выполнения работы органа управления связью 
коэффициент обоснованности решения. Данный подход позволяет учитывать факторы, которые влияют на 
организацию связи при решении расчетных задач. 

M. Radchenko, M. Masesov, M. Nechushkin, O. Zelenko. The determination and motivation of the factors 
and  judgment standards to efficiency of the functioning the communication management department during 
undertaking the work on planning of communication. The motivation of factor collections, main and quotient 
judgment standards of the efficiency of the work communication management department during the operation planning 
(the battle) are presented in this article. It is also offered to carry factor decisions  in estimation of probability of the 
qualitative performing the work communication management department. The governed approach allows to take the 
factors, which influence  communication organization during the accounting problems decision 

Ключові слова: орган управління зв’язком, ефективність роботи органу управління зв’язком, коефіцієнт 
важливості розрахункової задачі. 

На сучасному етапі військової реформи одним із важливих завдань формування 
ефективної системи управління військами є розвиток теорії і практики планування бойового 
застосування військ. Якість планування багато в чому залежить від того, на яких принципах 
воно здійснювалося і якими методами. Відомо, що ряд положень керівних документів з 
оперативної роботи розроблені з урахуванням процесу якісної зміни військ та тактики бою, а 
також прийняті зміни у процесі планування бойових дій та операцій потребують 
удосконалення роботи органу управління зв’язком (ОУЗ). Тому обрана тематика статті є 
актуальною науковою та практичною задачею. 

Метою даної статті є обґрунтування показників та критеріїв оцінки ефективності 
роботи ОУЗ у ході підготовки бойових дій та операцій. 

Аналіз останніх досліджень показав, що сучасні війни та збройні конфлікти 
характеризуються широким застосуванням інформаційних технологій під час підготовки та в 
ході ведення бойових дій (операцій) [1–3]. Ера „інформаційних війн” та „мережецентричних 
дій” безумовно впливає як на тактику ведення бойових дій, так і на зміст роботи органів 
управління [4, 5]. 

Зазначені процеси неминуче призводять до змін у ЗС України, які стосуються як 
удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази стосовно застосування Збройних 
Сил, їх подальшого реформування та розвитку, напрямки переоснащення та розробки 
озброєння та військової техніки та підготовки відповідних фахівців для адекватного 
реагування ЗС України на загрози, що виникають [6]. 

Започаткований під час проведення комплексу дослідницьких та експериментальних 
командно-штабних навчань з органами управління та військами (силами) 
“Перспектива-2012” процес переходу на нову структуру ЗС, систему управління та 
оперативного планування в ЗС України додатково підтверджує актуальність та необхідність 
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розробки шляхів підвищення ефективності планування бойового застосування підрозділів, 
частин та ОУЗ у ході підготовки до бойових дій та операцій, а також керування ними під час 
виконання поставлених завдань. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Відомі роботи у галузі оцінки ефективності функціонування органів управління [5, 7–9] 

характеризуються нечітким вибором основних характеристик, за якими робиться оцінка їх 
роботи. Зазначений недолік не дозволяє в повній мірі застосовувати їх на практиці. 

Якість функціонування системи планування зв’язку, ефективність процесу виявлення 
нових завдань при плануванні, а також процес формування рішень по виявлених проблемах, 
доцільно оцінювати певною сукупністю показників ефективності. 

Узагальненими показниками ефективності системи планування зв’язку можна вважати 
ефективність прийнятого рішення на застосування сил та засобів зв’язку та час прийняття 
рішення. Ефективність прийнятого рішення в свою чергу насамперед буде визначатися 
ймовірністю ефективного виконання роботи ОУЗ (Реф) у відповідних умовах обстановки. 

Під Реф розуміється ймовірність вироблення якісного рішення на застосування сил та 
засобів зв’язку у ході планування, яке забезпечить виконання системою управління 
покладених на неї завдань. 

Розглянемо показники, які характеризують ймовірність ефективного виконання роботи 
ОУЗ під час планування операції. Ці показники мають враховувати вимоги оперативності 
(Rоп) і якості (Qяк). Тоді Реф можна розглядати як часткову цільову функцію від Rоп та Qяк, яка 
набуде вигляду 9: 

Реф = f(Rоп, Qяк), 
де Rоп – оперативність виконання роботи ОУЗ під час планування операції, відносна 
величина, і Qяк – якість виконання роботи ОУЗ під час планування операції, також відносна 
величина. 

Оперативність і якість виконання роботи в процесі планування взаємозалежні події і 
перебувають у тісному взаємному зв’язку. Причому розмова про якість роботи може вестися 
тільки у разі, коли роботи виконана оперативно, тобто Роп(t) ≥ 0,9 [9]. 

Тоді Реф(t) = Pоп(t)·Pяк(t) ≥ 0,9, при Роп(t) ≥ 0,9. 
Проведений аналіз [5, 7-9] свідчить, що якість виконання роботи органами управління 

під час планування визначається з урахуванням сукупності характеристик, які впливають на 
роботу, в тому числі і ОУЗ. 

В цих роботах враховувались наступні характеристики: 
– рівень підготовки посадових осіб органу управління щодо якісного виконання 

функціональних обов’язків; 
– автоматизація роботи органу управління під час планування; 
– обґрунтованість прийнятих рішень. 
Виходячи з цього, обрано інтегральний показник якості роботи ОУЗ під час підготовки 

операції. Він буде визначатися [5, 9] ймовірністю якісного виконання роботи ОУЗ під час 
планування операції (бою) (Pяк(t)): 

 
1

підяк
автрішоб)()(  НGetPtP ,     (3) 

де Pпід(t) – ймовірність того, що на посадах ОУЗ підготовлені офіцери, )(рішоб tG  – коефіцієнт 
обґрунтованості рішення, що виробляється ОУЗ під час підготовки операції, Hавт – 
коефіцієнт автоматизації роботи ОУЗ під час підготовки операції, який в свою чергу 
визначається [9] так: Навт = Sоза + Кавт р, 
де Sоза – коефіцієнт оснащеності ОУЗ засобами автоматизації та Кавт р – коефіцієнт 
автоматизації робіт, які виконує ОУЗ під час підготовки операції. 

Питанню визначення підготовленості посадових осіб органу управління до якісного 
виконання функціональних обов’язків та питанню автоматизації роботи органу управління 
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присвячені роботи [5, 8, 9]. Тому методики визначення цих показників пропонується взяти за 
основу. Ведучи мову щодо обґрунтованості рішення, що виробляється органом управління 
під час підготовки операції, то це питання потребує удосконалення в зв’язку із прийнятими 
змінами у процесі планування операції. 

В роботах [5, 8, 9] розглядається показник інформаційної готовності органу управління 
до прийняття оптимального рішення через розв’язання інформаційно-розрахункових задач та 
пропонується враховувати важливість кожної інформаційно-розрахункової задачі. 
Показником врахування важливості кожної інформаційно-розрахункової задачі можна 
обрати коефіцієнт (

iВK ), який приймає значення: 






задачі,язаннірозв'при,

;задачіязаннінерозв'при,0
В

i
i

WK
K  

де 
iWK  – коефіцієнт порівняльної важливості цієї задачі. 

Проведений аналіз запропонованих розрахункових задач в роботі [9] не в повній мірі 
враховує особливості планування організації зв’язку в загальновійськовому бою (операції). В 
[8] приведена характеристика внутрішнього та зовнішнього підходів оцінки ефективності 
функціонування будь-якої системи тільки в загальному вигляді. Враховуючи те, що 
розрахунок районів розгортання вузлів зв’язку пунктів управління повинен враховувати 
підготовленість смуги оборони (чи наступу) у відношенні зв’язку, то пропонується 
розрахунок зон зв’язку здійснювати в одній розрахунковій задачі, за рахунок чого 
підвищиться оперативність прийняття рішення. Також, при розрахунку часу на організацію 
зв’язку доцільно враховувати і час, який необхідний для здійснення маршу частинами 
зв’язку в райони розгортання системи зв’язку, тому пропонується розрахунок маршу не 
враховувати як окремий коефіцієнт важливості розрахункової задачі. 

В табл. 1 пропонується варіант переліку інформаційних, розрахункових задач та 
математичних моделей, які розв’язуються ОУЗ під час планування зв’язку та їх коефіцієнти 
порівняльної важливості із результатами розрахунків. Коефіцієнти 

i
KВ  в табл. 1 обрані 

емпіричним шляхом із застосуванням методу експертних оцінок. 
Крім того, кожна група задач також має свою важливість (

j
WГЗ ), яка визначається 

методом ранжирування, за допомогою методики визначення коефіцієнтів важливості задач і 
моделей. Тоді коефіцієнт обґрунтованості рішення, що виробляє ОУЗ під час планування 
операції )(рішоб tG , буде визначатися: 
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, 

де Nіз – кількість чинників, які можуть бути враховані ОУЗ під час планування зв’язку через 
розв’язання інформаційних задач; 

Rр з – кількість чинників, які можуть бути враховані ОУЗ під час планування організації 
зв’язку через розв’язання розрахункових задач; 

МММ – кількість чинників, які можуть бути враховані ОУЗ під час планування організації 
зв’язку через застосування математичних моделей; 

Zіз – кількість чинників, які повинні бути враховані ОУЗ під час планування організації 
зв’язку через вирішення інформаційних задач; 

Sр з – кількість чинників, які повинні бути враховані ОУЗ під час планування організації 
зв’язку через розв’язання розрахункових задач; 

VMM – кількість чинників, які повинні бути враховані ОУЗ під час планування організації 
зв’язку через застосування математичних моделей; 
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в ізі 
К , в рзі 

К , в м мі 
К  – відповідно коефіцієнти врахування чинників, що впливають на 

організацію зв’язку через розв’язання інформаційних, розрахункових задач та  
математичних моделей; 

ізгзW , 
рзгзW , 

ммгзW  – відповідно важливість групи інформаційних, розрахункових задач 

та математичних моделей. 
Таблиця 1 

Варіант переліку інформаційних, розрахункових задач і математичних моделей, які 
вирішуються відділом зв’язку та ІС штабу під час планування зв’язку на операцію і їх 

коефіцієнти важливості (
іWК ) 

№ 
з/п Найменування задач 

Коеф. 
важлив. 
(

іWК ) 

Інформаційні 
ізгз 0,2W   

1 
 

2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 
10 

Комплекс задач по збору, обробці, збереженню і видачі довідкової 
інформації для забезпечення процесу планування зв’язку 
Розрахунок сил та засобів зв’язку, необхідних для виконання завдань  
Довідка про угруповання радіоелектронної боротьби противника  
Довідка - доповідь по висновкам із оцінки противника 
Довідка про свої війська (положення, стан, укомплектованість особовим 
складом, озброєнням і технікою, матеріально технічними засобами) 
Оперативно - тактичні нормативи підготовки і ведення бойових дій  
Довідка про взаємодіючі сили і засоби 
Довідка про район бойових дій 
Довідка про радіаційну, хімічну та бактеріологічну обстановку  
Перелік заходів по радіоелектронній боротьбі 

0,13 
 

0,12 
0,08 
0,11 
0,10 

 
0,10 
0,09 
0,10 
0,08 
0,09 

Розрахункові рзгз 0,3W   
1 
2 
 
 

3 
 

4 
5 
6 
 

7 

Розрахунок часу на організацію зв’язку 
Розрахунок впливу противника, що очікується на систему та підрозділи 
зв’язку – розрахунок втрат техніки зв’язку та поновлення за рахунок 
ремонту, що очікується 
Розрахунок зон зв’язку та районів розгортання вузла зв’язку пункту 
управління 
Розрахунок живучості системи зв’язку  
Розрахунок проводових, радіорелейних та тропосферних ліній зв’язку 
Розрахунок потоків оперативної інформації, яка циркулює в системі 
управління військами 
Розрахунок необхідної кількості каналів зв’язку та їх розподілу 

0,12 
0,17 

 
 
 

0,20 
0,14 
0,08 
0,16 

 
0,13 

Математичні моделі 
ммгз 0,5W   

1 
2 
3 
4 

Модель оцінки району операції у відношенні зв’язку 
Модель оцінки ефективності роботи ОУЗ під час планування операції 
Модель оцінки ефективності системи зв’язку 
Модель побудови системи зв’язку в операції  

0,18 
0,27 
0,32 
0,23 

 
Коефіцієнт врахування чинників ( в рзі 

К ), що впливають на організацію зв’язку через 
вирішення розрахункових задач, визначається: 

в рз в пп в кк в рз   і 
К К + К +...+ К , 

де в пп 
К  – коефіцієнт врахування показників потоків оперативної інформації, яка циркулює в 
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системі управління військами, в кк 
К  – коефіцієнт врахування необхідної кількості каналів 

зв’язку, в рзі 
К  – коефіцієнти врахування інших чинників, що впливають на організацію 

зв’язку через вирішення розрахункових задач. 
Таким чином, у статті показано часткові показники оцінки ефективності роботи ОУЗ 

під час планування бою (операції), а саме – оперативність та якість виконання роботи ОУЗ. 
При цьому частковим критерієм ефективності пропонується ймовірність ефективного 
виконання роботи ОУЗ. Запропоновано ввести в оцінку ймовірності якісного виконання 
роботи ОУЗ під час планування бою (операції) коефіцієнт обґрунтованості рішення, що 
виробляє ОУЗ під час планування операції, який в свою чергу залежить від важливостей груп 
інформаційних, розрахункових задач, математичних моделей та коефіцієнтів врахування 
чинників, що впливають на організацію зв’язку через вирішення розрахункових задач. 

В якості напрямків подальших досліджень слід зазначити визначення коефіцієнтів 
відносної важливості кожного показника із застосуванням експертного оцінювання, і 
включення їх в експертну систему – спеціалізовану програму з використанням системи 
термінальних критеріїв, яка сама згортає їх за певною програмою і видає значення оцінки. 

Також слід провести дослідження в рамках перспективних варіантів побудови системи 
зв’язку Збройних Сил України [10] та визначити основні фактори, що можуть концептуально 
вплинути на процес організації зв’язку при підготовці сучасної операції (бою). Зазначені 
підходи дозволять адекватно реагувати на зміни в існуючій системі управління Збройними 
Силами України та її матеріально-технічної складовій – системі зв’язку. При цьому слід 
враховувати як досвід застосування збройних сил провідних країн світу та армій найближчих 
сусідів [11], так і власного війська. 
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