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Оцінка впливу
миротворчої
діяльності
на рівень
конфліктності
відносин
між сторонами
воєнно-політичного
конфлікту
Аналізується ефективність миротворчої діяльності на підставі
оцінювання змін у рівнях конфліктності відносин між сторонами
воєнно-політичного конфлікту. Концептуальну модель розроблено
з урахуванням узгодженості позицій і можливостей суб’єктів конф-
лікту щодо розв’язання його основних проблем.
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учасна воєнно-політична ситуація у світі ха-
рактеризується високим динамізмом розвитку
подій і певною складністю. Одним з головних
чинників нестабільності залишаються міждер-
жавні та внутрішні конфлікти, тому врегулю-

вання суперечностей як усередині окремих держав, так і між
ними за допомогою військово-силових методів залишається
актуальним питанням. Характерно, що більшість зброй-
них конфліктів відбуваються при політичному, економіч-
ному чи військовому втручанні інших країн і міжнарод-
них організацій [1].

Особливу роль у процесах врегулювання та остаточно-
го припинення конфліктів відіграє миротворча діяльність,
яка є одним із дієвих способів забезпечення національної
та воєнної безпеки держав і недопущення поширення на-
слідків воєнних конфліктів на інші регіони. Миротворчість
на початку XXI ст. – це складний і багатогранний процес,
невід’ємно пов’язаний з національними інтересами бага-
тьох держав світу і низкою політичних, економічних, со-
ціальних та інших проблем. Вона дає змогу розв’язувати
такі питання, які жодна держава світу самостійно врегу-
лювати не спроможна.

Неможливо обійти увагою очевидний факт загального
піднесення миротворчого руху і залучення до нього чимраз
більшої кількості держав [2]. Сучасні тенденції розвитку
миротворчої діяльності свідчать про те, що, незважаючи на
існуючі труднощі та проблеми, в даний час питання про її
припинення не порушується.

Отже, миротворчій діяльності, як складовій частині
забезпечення інтересів і безпеки окремих держав, міжна-
родних організацій та коаліцій держав у різних регіонах
планети, приділяється значна увага. Постійне зростання
та ускладнення завдань миротворчості зумовили усвідом-
лення потреби наукового підходу до її здійснення і прове-
дення досліджень з питань теорії та практики як самої ми-
ротворчої діяльності, так і врегулювання конфліктів вза-
галі [3]. Пріоритетне місце в цих дослідженнях належить
аналізу та відпрацюванню загальних положень щодо впро-
вадження антикризових механізмів для запобігання кон-
фліктам, припинення і врегулювання їх, керування криза-
ми, підтримання миру, у тому числі з використанням мо-
делювання цих процесів.

За образним висловом Раймунда Зайдельмана [4], до-
слідження конфліктів і миру – це дисципліна, що перебуває
на стадії дитинства. Можна також додати, що це – дослі-
дження на межі різних галузей і дисциплін науки [5–7], які
потребують використання сукупності методологічних засо-
бів – від загальнофілософських до конкретних формально-
логічних та евристичних [8–12]. У наш час конфлікти аналі-
зуються переважно на основі засобів, безпосередньо не
пов’язаних із математичними методами, впровадження
яких у теорію та методологію досліджень постійно роз-
ширюється. Це стосується реалізації ідей системного підхо-
ду, різних експертно-аналітичних методів, використання
способів математичної обробки інформації для виконання
формально-логічних завдань тощо.

С
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Оцінка впливу миротворчої діяльності
на рівень конфліктності відносин

між сторонами воєнно-політичного конфлікту

У запропонованій методиці ефективність миротворчих
дій передбачається оцінювати через відповідні їм зміни в
рівні конфліктності (напруженості) або неконфліктності
взаємовідносин між сторонами воєнно-політичного кон-
флікту (ВПК). Ідея визначення рівня конфліктності поля-
гає в оцінюванні узгодженості (спільності, збіжності)
підходів і можливостей сторін щодо розв’язання проблем-
них питань конфлікту, його врегулювання та остаточного
припинення з урахуванням позицій інших воєнно-політич-
них сил (ВПС), у тому числі миротворчих, зацікавлених у
припиненні конфлікту.

На відміну від методики оцінювання напруженості воєн-
но-політичної обстановки [13], коли за принцип моделю-
вання беруть вимірювання балансу “інтересів і сили”, в
основі розглядуваної методики, крім цього, лежить також
принцип вимірювання рівня “загальної безпеки” сторін кон-
флікту. Фактично різниця між цими принципами адекватна
різниці між підходами в теоріях конфліктів і миру [4].

Автори дотримуються підходів до оцінювання склад-
них соціально-політичних систем і процесів за умов неви-
значеності, які ґрунтуються на використанні технологій
обробки нечітких даних [10, 13–15]. Тому в цій статті ви-
користовуються терміни, корельовані та адаптовані по
можливості до термінології, застосованої у відомих робо-
тах з оцінювання воєнно-політичної обстановки, які були
виконані на основі такої технології. До цих термінів нале-
жать: ВПК; ВПС; воєнно-політична обстановка (ВПО);
воєнно-політичні відносини [13]. Крім цих, використовуються
й інші терміни.

Суб’єкти (учасники) ВПК – це ВПС, які беруть участь
у ВПК, мають власні інтереси в регіоні (зоні конфлікту)
або взяли на себе відповідальність за безпеку (глобальну
чи регіональну).

Сторонами ВПК є учасники ВПК або ВПС, між якими
виник і точиться конфлікт. Стороною ВПК під час прове-
дення операцій з примушення до миру можуть бути ми-
ротворчі сили.

Інші суб’єкти ВПК – це його учасники, які не є сторо-
нами конфлікту. До них належать:

учасники, зацікавлені в перемозі однієї зі сторін конф-
лікту і підтримують її;

учасники, зацікавлені в перемозі однієї зі сторін конф-
лікту, але залишаються нейтральними;

учасники, зацікавлені у врегулюванні та припиненні
конфлікту;

учасники, не зацікавлені у врегулюванні конфлікту
або з невизначеною позицією (кримінальні, терористичні,
радикальні та інші організації чи угруповання), але які
об’єктивно впливають на його розвиток;

міжнародні організації з питань безпеки, які здійсню-
ють миротворчі дії щодо врегулювання та припинення
конфлікту (сприяння або підтримання миру).

Саме вплив міжнародних організацій на хід і наслідки
конфлікту є предметом досліджень. Стосовно сторін кон-
флікту суб’єкти ВПК з названих груп (крім останньої)
можуть бути внутрішніми та зовнішніми.

Конфліктністю вважається ступінь неузгодженості
(розбіжності) підходів сторін конфлікту до його врегулю-
вання. У методиці та відповідній моделі конфліктність є
величиною, оберненою неконфліктності. Це ступені (G, g)
спільної потенційної готовності (СПГ) сторін ВПК до його
врегулювання.

Неконфліктність сторін (СПГ до врегулювання конф-
лікту) оцінюють на основі аналізу таких чинників:

важливості сфер конфлікту з позиції перспектив його
врегулювання ( eh , ph , wh , ch  – коефіцієнти важливості, в
яких індексами е, p, w, c позначено економічну, політич-
ну, воєнну та соціально-культурну сфери конфлікту);

проблем за сферами конфлікту, які виникають на  різ-
них фазах (етапах) його зародження, розвитку, нейтралі-
зації та врегулювання, а також їх важливості e(p,w,c)

if  для
врегулювання конфлікту в даній сфері та в цілому [загаль-
на кількість проблем – n; кількість проблем (поточний
номер  i) за сферами – e( )n i , p( )n i , w( )n i , c( )n i ; далі у
викладі змісту моделі над- або підрядкові індекси, які ви-
значають сферу конфлікту, як правило, не використову-
ються];

варіантів розв’язання проблеми, які можливі за існую-
чої ВПО (загальна кількість варіантів і поточний номер
для і-ї проблеми – відповідно im  та 1 , ...,i i ik m= );

воєнно-політичних сил, що беруть участь у конфлікті,
та їх взаємозв’язків (загальна кількість учасників ВПК – x;
кількість сторін конфлікту – y; кількість інших суб’єктів – u;
x = y + u, поточний номер учасника ВПК – відповідно l, d,  j );

схильності (бажаності, спрямованості, наміру) S сторін
конфлікту до розв’язання основних проблем за сферами
та відповідними варіантами (S – параметр, що виражає
інтереси сторін, які реалізуються через сукупність деяких
цілей, намірів і наступних дій);

спроможності (здатності) Z сторін до цього (досягнен-
ня своїх інтересів завдяки реалізації певного варіанта), що
характеризується наявними ресурсами – сукупністю мате-
ріальних і нематеріальних можливостей, які сторона має
в розпорядженні (у [13] загальною характеристикою ре-
сурсу вважається могутність ВПС);

ступеня підтримки (потенційної готовності до підтрим-
ки) Q іншими суб’єктами ВПК процесу розв’язання основ-
них проблем за сферами та варіантами, який залежить від
ступеня впливовості сили на сторони конфлікту V, її схиль-
ності до відповідного варіанта T та спроможності здійснити
вплив R (в ідеалі модель має враховувати взаємний вплив
суб’єктів, насамперед питання керованості іррегулярних оз-
броєних формувань, які не належать до сторін конфлікту).

Відповідно до цього, концептуальна модель (рис. 1)
конструктивно складається з чотирьох шарів: ВПС (суб’єктів
ВПК); варіантів розв’язання проблем конфлікту; проблем
і сфер конфлікту. Кожен шар виконує функцію агрегування
або згортання (здійснюється в різних контекстах, тобто з
декількох точок зору) множини часткових понять до од-
ного або декількох узагальнених.

В останньому (верхньому) шарі визначають сфери, в
яких проявляється конфлікт. Як правило, це економічна,
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політична, воєнна та соціально-культурна (духовна) сфе-
ри [16]. Кожна з них є вершиною моделі в цьому шарі і
характеризується рівнем неконфліктності за сферою. Сфе-
ри сходяться у вершині всієї моделі, характеристикою якої
є неконфліктність взаємовідносин між сторонами у ВПК.

Конфлікт точиться не обов’язково у всіх зазначених
сферах. Деколи виділяють ще й інші сфери (наприклад,
етнічну, соціально-психологічну, мовну, ідеологічну, гео-
політичну), але вони фактично є складовими зазначених
сфер. Зауважимо, що шар сфер не обов’язковий, але його
наявність допомагає краще зрозуміти внутрішні процеси
в розвитку конфлікту.

У кожній сфері діють власні конфліктогенні чинники
та причини виникнення конфлікту, які можуть перехре-
щуватися за сферами (проблемами) та змінюватися в часі.
У кожній сфері протягом періоду розвитку ВПК виника-
ють і розв’язуються (або загострюються) певні проблеми,
сукупність яких становлять вершини моделі в наступному
шарі (проблем). Їх характеристикою є рівень неконфлікт-
ності (СПГ) сторін за певною проблемою.

Кожна з вершин моделі, які відповідають проблемам
ВПК, має декілька градацій – варіантів розв’язання про-
блем (шар варіантів). Тобто множина градацій становить
сукупність варіантів за проблемою, кожен з яких характе-
ризується оцінкою СПГ учасників ВПК до розв’язання
певної проблеми саме за цим варіантом.

На цей шар замикається наступний – шар ВПС, який
поділяється на два прошарки:

сторін конфлікту (далі для спрощення викладу суті
моделі беремо дві сторони ВПК,  y = 2);

інших суб’єктів конфлікту.
У першому прошарку за відповідними підмоделями

формуються оцінки схильності та спроможності сторін
конфлікту до розв’язання проблем за варіантами. У дру-
гому прошарку за цими варіантами формуються оцінки
впливовості інших сил на сторони конфлікту, їх схильності
до підтримання відповідного варіанта і спроможності
підтримання реалізації варіанта та визначається міра по-
тенційної інтегральної впливовості на сторону ВПК щодо
розв’язання i-ї проблеми за ik -м варіантом.

Рис. 1. Концептуальна модель оцінювання неконфліктності сторін ВПК
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Вихідними параметрами, що визначаються в першому
шарі (ВПС), є оцінки СПГ учасників ВПК (неконфлікт-
ності) до розв’язання і-ї проблеми за k-м варіантом. Оцін-
ки отримують згортанням за такими контекстами:

схильністю сторін ВПК до варіанта (задає міру важли-
вості для сторони розв’язання проблеми саме за цим варі-
антом з позиції інтересів сторін);

спроможністю сторін до реалізації варіанта (задає міру
можливості реалізації варіанта стосовно наявних ресурсів);

впливовістю інших сил на сторони конфлікту (задає міру
здатності або спроможності ВПС щодо здійснення впливу
на ВПО в регіоні та в зоні конфлікту і на сторони ВПК з
огляду на її авторитет, могутність та історичні, економічні,
політичні, культурні й інші зв’язки зі сторонами конфлікту);

схильністю інших сил до підтримання відповідного ва-
ріанта (задає міру важливості або значущості для інших
суб’єктів ВПК розв’язання проблеми саме за цим варіан-
том з позиції власних інтересів або принципу “загальної
безпеки”, тобто остаточного врегулювання конфлікту);

спроможністю інших ВПС до підтримання реалізації
варіанта (задає міру можливості підтримання реалізації
варіанта стосовно наявних ресурсів).

Для кожної i-ї проблеми формуються відповідні матриці.
Схильність 1(2)-ї сторони конфлікту до розв’язання i-ї

проблеми за відповідною кількістю ( im ) варіантів

( )1(2) 1 2 ,i i i i i
k m kS s s s s ≡ ≡  …

де i
ks  (фактично 1(2)

i
ks ) – елемент матриці, який визначає

ступінь схильності сторони конфлікту до розв’язання i-ї проб-
леми за ik -м варіантом (тут і далі для елементів матриці
підрядкові індекси, які визначають номер сторони ВПК,
не застосовуються).

Спроможність 1(2)-ї сторони ВПК до розв’язання i-ї
проблеми за відповідною кількістю ( im ) варіантів

( )1(2) 1 2 ,i i i i i
k m kZ z z z z ≡ ≡  …

де i
kz  – елемент матриці, який визначає ступінь спромож-

ності сторони конфлікту до розв’язання i-ї проблеми за
ik -м варіантом.
Впливовість інших суб’єктів ВПК на 1(2)-гу сторону кон-

флікту у процесі розв’язання i-ї проблеми

( )1(2) 1 2 ,i i i i i
j u jV  ≡ ≡  …v v v v

де i
jv  – елемент матриці, який визначає ступінь впливо-

вості j-го іншого суб’єкта конфлікту на 1(2)-гу його сто-
рону під час розв’язання i-ї проблеми.

Схильність інших суб’єктів ВПК до підтримки розв’я-
зання i-ї проблеми за ik -м варіантом (розмірність – uxm):

11 12 1

21 22 2

1 2

,

i i i
m

i i i
mi i

jk jk

i i i
u u um

t t t

t t t
T t

t t t

 ≡ ≡  

…

…
…………………

…

де i
jkt  –  елемент матриці, який визначає ступінь схильності

 j-го іншого суб’єкта ВПК до підтримки розв’язання i-ї
проблеми за ik -м варіантом.

Спроможність інших суб’єктів ВПК до підтримки роз-
в’язання i-ї проблеми за ik -м варіантом (розмірність – uxm)

11 12 1

21 22 2

1 2

,

i i i
m

i i i
mi i

jk jk

i i i
u u um

r r r

r r r
R r

r r r

 ≡ ≡  

…

…
…………………

…

де i
jkr  – елемент матриці, який визначає ступінь спромож-

ності j-го іншого суб’єкта ВПК до підтримки розв’язання
i-ї проблеми за ik -м варіантом.

Вираз для i
jkR  передбачає однакову підтримку кожної

сторони конфлікту. В іншому разі формуються дві мат-
риці – 1

i
jkR  та 2

i
jkR

.
Розглядаючи всю сукупність проблем, тобто весь ма-

сив даних щодо учасників конфлікту, формують такі дво-
та тривимірні матриці: 1(2)S  та 1(2)Z  (розмірність – nxm),

1(2)V  (розмірність – nxu), 1(2)Т  та 1(2)R  (розмірність –
nxuxm).

Агрегуючи елементи матриць 1(2)R  за стовпцями, от-
римують матриці 1

i
kR  та 2

i
kR  (розмірність – nxm), елемен-

ти яких 1(2)
i

kr  є інтегральною мірою спроможності всіх
інших суб’єктів ВПК до підтримки 1(2)-ї сторони за відпо-
відним варіантом. Об’єднаний ресурс i

kb , на який кожна
сторона може розраховувати під час розв’язання i-ї про-
блеми за ik -м варіантом з урахуванням підтримки всіх
суб’єктів конфлікту, визначається за логічним виразом
(формуються відповідні матриці 1(2)

i
kB )

1
.

u
i i i i i
k k k k jk

j
b z r z r

=

 
 = =   

∪ ∪ ∪

На основі матриць 1(2)
iV  та i

jkT  способом згортання за j
(іншими учасниками ВПК) формується матриця 1(2)

i
kQ

(розмірність – nxm), елементи якої i
kq  визначають ступінь

потенційної інтегральної впливовості на сторону ВПК
щодо розв’язання i-ї проблеми за ik -м варіантом:

( )
1

.
u

i i i
k j jk

j
q t

=
=∪ ∩v

Тепер логічну залежність для визначення потенційної
готовності сторони до розв’язання і-ї проблеми за k-м ва-
ріантом можна сформулювати так (формуються відповідні
матриці 1(2)

i
kQ ):

1(2) ,i i i
k uk kg s b= ∩

де i i i
uk k ks s q= ∪  – ступінь схильності сторони конфлікту

до розв’язання i-ї проблеми за ik -м варіантом з урахуван-
ням позицій інших суб’єктів ВПК.



7Оцінка впливу миротворчої діяльності
на рівень конфліктності відносин

між сторонами воєнно-політичного конфлікту

Наука і оборона 1’2005

З огляду на викладене, ступінь неконфліктності сторін
під час розв’язання  j-ї проблеми за ik -м варіантом з ура-
хуванням зовнішнього впливу

1 2 .i i
ik k kg g g= ∩

Знаки ∩ і ∪ – знаки логічних операцій відповідно “І”
та „АБО”. Знак ∩  може бути не лише “І”, як і знак ∪  – не
лише “АБО”. Семантичний відтінок операцій може зміню-
ватися від “І” до “АБО” та навпаки, що породжує семан-
тичний спектр відповідних оцінок. В описаній моделі це сто-
сується передусім виразів для визначення , ,i i i

k k ukb r s .
Значення ikg  становлять елементи вихідної матриці

шару ВПС ikG  (розмірність – mxn) – матриці неконфлікт-
ності (СПГ) сторін у процесі розв’язання і-ї проблеми за
k-м варіантом:

[ ]
11 12 1

21 22 2

1 2

.

m

m
ik ik

n n nm

g g g
g g g

G g

g g g

= ≡

…
…

……………………
…

Слід зазначити, що розмірність матриці ikG  у рядках
визначається максимальною кількістю варіантів за всіма
проблемами [ max( )im m= ]. Якщо im m< , то елементи матри-
ці з номерами ik m>  у відповідному рядку заповнюються
нулями.

У наступному шарі (варіантів) агрегуються ступені
СПГ сторін до розв’язання певної проблеми за варіанта-
ми (за m, тобто за рядками матриці 1kG ) та визначається
ступінь неконфліктності сторін щодо окремих проблем за
сферами:

( )e(p,w,c)

1
.

m

i ik
k

g g
=

=∪
Формується відповідна матриця 1 ... ...i i nG g g g =   , де

e p w cn n n n n= + + + .
Агреговані за варіантами розв’язання проблем оцін-

ки неконфліктності сторін e(p,w,c)
ig  у наступному шарі

(проблем) згортаються за всіма проблемами, які визна-
чені у відповідній сфері (за e p w c, , ,n n n n ), з урахуван-
ням ступеня важливості проблеми. При цьому дістають
оцінки неконфліктності сторін за сферами (матриця

cф e p w c, , ,G g g g g =   ):

( )e(p,w,c)
1

.
n

i i
i

g g f
=

=∪ ∩
У кінцевому шарі (сфер) згортка здійснюється за зазна-

ченими сферами з урахуванням їх важливості для врегулю-
вання конфлікту загалом та визначається кінцева оцінка –
інтегральний показник рівня неконфліктності G відносин
між сторонами воєнно-політичного конфлікту, який діста-
ють згідно з викладеною концептуальною моделлю ( G  –
відповідно рівень конфліктності, або напруженості):

( ) ( ) ( ) ( )e e p p w w c c .G G h G h G h G h= × × × ×∪ ∪ ∪

У кожній вершині моделі (шари сфер і проблем) на
множині відповідних градацій задається декілька нечітких
мір, які є мірами важливості сфер (проблем) для врегулю-
вання конфлікту.

Ставлення сил ВПК до розв’язання проблем за відпо-
відними варіантами також оцінюється за допомогою не-
чітких мір, значення яких подані в розгляді контекстів
згортання в шарі ВПС. Інтегральні оцінки цих параметрів
визначають на основі відповідних нечітких логічних опе-
рацій. У моделі всі оцінки (частинні й інтегральні) норму-
ються в діапазоні від нуля до одиниці.

Аналіз структури концептуальної моделі свідчить, що
вона складається з окремих підмоделей (блоків), у кожній
з яких за власними правилами, алгоритмом і логікою ви-
значаються відповідні оцінки. Тобто концептуальній мо-
делі та алгоритму розрахунку рівня неконфліктності сторін
(величина G) відповідає структурна схема (рис. 2), яка вра-
ховує також чотири принципові доповнення до порядку ви-
значення неконфліктності сторін у ВПК, що й зумовлює
наявність відповідних блоків.

По-перше, описана модель дає змогу оцінювати стан
відносин, тобто має статичний характер. Для оцінювання
динаміки процесу потрібно ввести блок розвитку ВПК,
який ураховував би реальні й потенційні дії сторін, зміни
їх намірів і ресурсів, схильності та спроможності щодо
розв’язання певних проблем, перерозподіл за часом важ-
ливості сфер і проблем, зміни в можливостях інших учас-
ників конфлікту або появу нових тощо.

По-друге, для оцінювання миротворчої діяльності по-
трібно також ввести відповідний блок, який ураховував
би дії як міжнародних організацій (введення чи зняття
відповідних санкцій, прийняття рішення на проведення чи
закінчення миротворчих операцій, зміну їх формату та
мандату), так і миротворчих сил у зоні конфлікту.

По-третє, слід враховувати, що основне завдання ми-
ротворчої діяльності – врегулювання конфлікту – вико-
нується, як правило, на основі повного компромісу між
сторонами ВПК, який полягає в пошуку та реалізації взає-
моприйнятних варіантів. Цілком зрозуміло, що може бути
багато варіантів розв’язання проблеми, але остаточний
варіант відрізнятиметься від основних, які розглядалися
попередньо. Деякі варіанти можуть у чомусь збігатися,
тобто мати спільні елементи. Тому доцільно у відповідно-
му блоці оцінювати такий параметр, як компромісність
варіантів між собою, та враховувати його в процесі визна-
чення неконфліктності за проблемою, вводячи коефіцієнт
компромісності варіантів.

Останнє, четверте доповнення полягає в тому, що варі-
анти за різними проблемами певною мірою корелюються.
Тобто, якщо сторона конфлікту більше схильна до будь-
якого варіанта за однією проблемою, то вона також буде
більшою мірою схильна до певних варіантів за іншими
проблемами. Це зумовлює потребу введення блоку коре-
ляції варіантів за проблемами та врахування цього під час
моделювання. Такий підхід уможливить розгляд варіантів
розв’язання різних проблем у “пакеті”.
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Зазначимо, що принципові підходи, а в окремих випад-
ках – правила визначення оцінок, для деяких підмоделей
викладені в ряді праць співробітників Національного на-
уково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної
безпеки України [13, 15]. Але більшість питань ще потре-
бують детального опрацювання як на концептуальному
рівні, так і на рівні технологій.

Цілком зрозуміло, що описана методика (модель) є
лише першою сходинкою в моделюванні впливу миро-
творчої діяльності на розвиток ВПК. Автори розуміють
складність цієї проблеми і не вважають наявність будь-якої
моделі цього процесу основою врегулювання конфлікту.

Модель призначена для забезпечення аналітика інстру-
ментом, за допомогою якого певною мірою можна:

систематизувати, формалізувати й оцінити ВПС та їх
взаємозв’язки в ході конфлікту;

визначити основні тенденції та варіанти розвитку кон-
флікту;

проаналізувати ефективність миротворчих дій;
визначити найбільш перспективні варіанти розв’язан-

ня проблем та оцінити дії щодо їх реалізації;
обґрунтувати й узагальнити висновки, врахувавши

значний обсяг інформації (в тому числі експертної) різної

важливості та ступеня достовірності стосовно цілей, намі-
рів і дій суб’єктів конфлікту.

Безумовно, для кожного конфлікту концептуальна мо-
дель матиме свій характер та особливості. Розглянемо її
формування на основі аналізу придністровського конфлік-
ту, як досить типового із значно поширених у світі так
званих заморожених конфліктів [17]. З точки зору Украї-
ни цей конфлікт посідає особливе місце, що зумовлено
такими причинами:

притаманною йому сукупністю конфліктогенних чин-
ників;

географічним розташуванням зони конфлікту побли-
зу кордонів України;

участю представників України в миротворчих діях
щодо врегулювання цього конфлікту.

Суб’єкти (сторони) конфлікту в Придністров’ї визна-
чилися ще в 1989 р. З одного боку, це Республіка Молдова
(тобто центр), яку репрезентувала молдовська національ-
на еліта, переважно націонал-демократи та ультранаціо-
налісти (далі – уряд РМ), а з іншого – невизнана Придні-
стровська Молдавська Республіка (ПМР), яку репрезен-
тувала консервативна партноменклатура Придністров’я
(далі – уряд ПМР).

Рис. 2. Структурна схема оцінювання впливу миротворчих дій на рівень неконфліктності відносин між сторонами ВПК
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Причини виникнення конфлікту в Придністров’ї до-
сліджувались багатьма авторами [16, 18, 19], кожен з яких
розставляв власні пріоритети серед конфліктогенних чин-
ників, що призвели до формування конфлікту. Аналіз форм
прояву та особливостей основних внутрішніх конфлікто-
генних чинників (історичних, політичних, соціальних, етно-
національних, духовних), а також суперечностей між сто-
ронами конфлікту підтверджує висновок [16, 19], що у
формуванні конфлікту в Придністров’ї етнічний чинник
відіграв підпорядковану роль порівняно з політичними,
економічними й соціально-психологічними особливостя-
ми населення двох регіонів.

У врегулюванні придністровського конфлікту виділя-
ються періоди: інтенсифікації переговорного процесу та
пошуку компромісних рішень; охолодження і навіть загост-
рення стосунків у різних сферах [16–19]. Аналіз сучасного
етапу придністровського конфлікту дає змогу встановити
його суб’єктів та визначити основні проблеми врегулю-
вання цього ВПК.

Зовнішніми суб’єктами придністровського ВПК є такі
міжнародні організації, як ООН, ОБСЄ, ЄС, НАТО, СНД,
ГУУАМ, ПСПСЄ*, ОЧЕС** і деякі фінансові, а також ок-
ремі держави – Російська Федерація, Україна, Румунія,
США, ФРН, Грузія, Франція, Угорщина, Польща, Сло-
ваччина, Австрія, а внутрішніми суб’єктами – Гагаузія,
опозиції урядам РМ і ПМР та кримінальні структури.

Основні сучасні проблеми придністровського конфлікту:
у політичній сфері – майбутній політичний устрій, полі-

тичний статус ПМР, геополітична орієнтація в майбут-
ньому, відносини центру з регіоном (розподіл повнова-
жень), нейтральність держави в майбутньому;

в економічній сфері – принцип управління економікою
(пріоритети), контроль над промисловістю ПМР, підходи
до зміни форм власності, підходи до митних питань, підхо-
ди до розподілу податків, боротьба з корупцією;

у воєнній сфері – виведення військ РФ, формат миро-
творчої операції, демілітаризація держави в майбутньому,
формат міжнародних гарантій безпеки, контроль кор-
донів, виробництво зброї та торгівля нею;

у соціально-культурній (духовній) сфері – демократиза-
ція суспільства, принцип самоідентифікації населення,
інформаційна боротьба, питання ідеології, культури й мови.

Як приклад, розглянемо гіпотетичні варіанти реалізації
проблем, основними з яких більшість аналітиків вважають:
визначення майбутнього політичного устрою та взаємо-
прийнятного політичного статусу Придністров’я; виведен-
ня російських військ; зміна статусу миротворчих сил.

Щодо першої (політичної) проблеми існує дві основні
альтернативи: об’єднання (реінтеграція) держави та її роз-
пад. Вони можуть бути реалізовані за такими варіантами:
єдина держава – унітарна, з автономними утвореннями,
асиметрична федерація, класична федерація, конфедера-

ція; розпад єдиної держави – дві самостійні держави, одна
самостійна держава (РМ) та автономія у складі іншої (Ро-
сійської Федерації, України), одна самостійна держава
(ПМР) та автономія у складі іншої (Румунії), дві автономії
у складі інших держав (РМ – Румунії, ПМР – РФ або
України). Окремо слід визначити варіанти збереження ста-
тус-кво та приєднання ПМР до союзу РФ–Білорусія.

Проблема виведення військ Російської Федерації має
менше варіантів розв’язання, зокрема: війська та озбро-
єння виводяться відповідно до рішень Стамбульського са-
міту ОБСЄ згідно з графіком; війська виводяться згідно з
графіком, а частина їх залишається у складі миротворчо-
го контингенту; війська залишаються до 2020 р.; війська
залишаються на 30 років; війська залишаються на невиз-
начений термін у складі угруповання РФ; виведення військ
має бути зумовлене врегулюванням політичного конфлік-
ту в Придністров’ї.

З виведенням російських військ певною мірою пов’яза-
на проблема статусу миротворчих сил (формату миро-
творчої операції), особливістю якої є те, що в регіоні одно-
часно відбуваються дві миротворчі операції: дії спільних
миротворчих сил (молдавського, російського і придні-
стровського контингентів та українських спостерігачів) і
миротворча місія ОБСЄ в Молдові.

Зміни воєнно-політичної ситуації потребують оптимі-
зації статусу та формату дій миротворчих сил. У цьому кон-
тексті розглядаються такі варіанти: збереження статус-кво;
доповнення механізму політичного посередництва пред-
ставниками ЄС, США, Румунії та міжнародних фінансо-
вих організацій; створення у ПМР нового механізму посе-
редництва тимчасової зовнішньої адміністрації (під егідою
ОБСЄ або ЄС); додаткове введення до складу спільних ми-
ротворчих сил українського національного контингенту;
заміна у складі спільних миротворчих сил контингенту РФ
українським контингентом; проведення миротворчої опе-
рації російсько-українським контингентом під егідою ОБСЄ;
введення до придністровської зони багатонаціональних
миротворчих сил під егідою ОБСЄ, ЄС або НАТО замість
спільних миротворчих сил, без російського та (або) україн-
ського компонентів; введення до придністровської зони
багатонаціональних миротворчих сил під егідою ОБСЄ,
ЄС або НАТО замість спільних миротворчих сил, з російсь-
ким та (або) українським компонентами.

Щоб оцінити працездатність запропонованої методи-
ки та можливість використання теорії нечітких мір, про-
ведено пробне моделювання на основі викладеного при-
кладу придністровського конфлікту. При цьому не стави-
лося завдання реального оцінювання конфліктності сторін
і діяли такі обмеження: враховувалися лише три розгля-
нуті проблеми; обмежувалась кількість інших учасників
ВПК (ОБСЄ, ЄС, РФ, США, Україна і Румунія); не врахо-
вувались компромісність і кореляція варіантів; модель не
містила шару сфер; вхідні дані для розрахунку інтегральних
оцінок визначалися не на основі відповідних підмоделей,
а експертним способом з використанням апарату нечітких
мір (основне обмеження).

*  
 ПСПСЄ – Пакт стабільності Південно-Східної Європи.

** ОЧЕС – Організація Чорноморського економічного співробіт-
ництва.
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Результати моделювання показали, що методичні під-
ходи загалом дають змогу оцінити рівень неконфліктності
сторін ВПК. Основними проблемами, на які потрібно звер-
нути особливу увагу в процесі удосконалення методики,
слід вважати розроблення або уточнення таких принципів:
формування вхідних даних; настроювання нечітких мір;
врахування впливу інших суб’єктів ВПК на сторони кон-
флікту з позиції схильності та спроможності до розв’язання
проблем за варіантами; нормування інтегральних оцінок;
оцінювання впливу компромісності й кореляції варіантів.
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Розглядається один із методичних підходів до розроблення моделі
оцінювання динаміки підготовки за спеціальностями та категорія-
ми військовонавчених ресурсів, необхідних для мобілізаційного роз-
гортання Збройних Сил.
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комплектованість збройних сил особовим
складом резерву багато в чому забезпечує
здатність будь-якої держави своєчасно пере-
водити їх з мирного на військовий стан.

Відомо, що більшість країн світу комплек-
тують резервні компоненти, використовуючи один із трьох
способів: на контрактній основі (добровільний), на основі
загального військового обов’язку та змішаний. Перший
спосіб застосовують зазвичай економічно високорозвинені
та віддалені від сухопутних театрів воєнних дій країни, для
яких раптове широкомасштабне вторгнення армії против-
ника малоймовірне (наприклад, США і Велика Британія),
другий спосіб – такі держави, як Франція, третій – ФРН.
У Російській Федерації законодавчо закріплено змішаний
спосіб комплектування зі збереженням загального військо-
вого обов’язку для резервного компонента, в Збройних
Силах України, починаючи з 2015 р., – добровільний на
контрактній основі [1].

Слід зазначити, що призов громадян на військову служ-
бу за контрактом дає змогу повніше задовольняти потре-
би Збройних Сил мирного часу у фахівцях високої квалі-
фікації, які призначаються насамперед на посади, що ви-
значають боєздатність частин. Разом з тим, перехід на ком-
плектування Збройних Сил лише на контрактній основі
негативно вплине на якість укомплектованості за мобілі-
заційним планом. Аналіз свідчить, що з завершенням до
2015 р. переходу Збройних Сил до комплектування за кон-
трактом кількість солдатів і сержантів, які щорічно звільня-
ються після закінчення дії контракту, зменшиться в 3–4 рази.
Це значно знизить загальну чисельність військовонавчених
громадян, які перебувають у запасі.

Крім того, фінансові труднощі в країні призводять до
згортання підготовки військовонавчених ресурсів, і неста-
ча фахівців, які визначають боєздатність частин, стає хро-
нічною. Інтереси забезпечення обороноздатності країни
потребують підтримання системи підготовки й накопичен-
ня військовонавчених ресурсів (ПВНР) на належному рівні,
а невідповідність її традиційної побудови умовам ринкової
економіки та змішаного способу комплектування Зброй-
них Сил – перегляду її організаційних основ. У зв’язку з цим
для визначення можливих напрямів удосконалення органі-
зації ПВНР потрібно порівняти ефективність систем, побу-
дованих на різних способах комплектування [2].

За результатами попередніх досліджень розроблено
методику, основу якої становлять індексні матриці число-
вих значень характеристик тих підсистем, що беруть участь
у процесі підготовки й накопичення ресурсів. Використо-
вуючи ці матриці, можна розрахувати узагальнений по-
казник ефективності системи стосовно будь-якої іншої та
виявити чинники, що підвищують або знижують її.

Суть методики полягає в тому, що за обраними для
аналізу характеристиками будують матричні моделі по-
рівнюваних систем. Модель являє собою матрицю продук-
тивності системи, елементи якої (бінарні відношення відпо-
відних значень характеристик у рядку і стовпці) характе-
ризують взаємодію функціональних підсистем. Для по-

У
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рівняння систем, що зазнають впливу різних чинників,
розраховують агрегатні індекси поелементним діленням
індексів відповідних стовпців матричних моделей і отри-
мують показник відносної ефективності, який свідчить про
зміни в продуктивності систем від впливу досліджувано-
го чинника. Далі визначають узагальнений показник (се-
реднє геометричне добутків агрегатних індексів, розрахо-
ваних для всіх характеристик), який відображає ефек-
тивність систем ПВНР у цілому.

Вихідними даними для оцінювання ефективності систем
ПВНР служать розраховані на один навчальний рік ха-
рактеристики підготовки однотипних військових форму-
вань, які відповідають вимогам законодавчих і норматив-
них актів держав (див. таблицю).

Характеристики оцінювання ефективності систем підготовки
й накопичення військовонавчених ресурсів

Аналіз даних, наведених у таблиці, свідчить, що част-
ка накопичення військовонавчених ресурсів з достатнім
рівнем підготовки залучалася на збори у 2003 р. в Зброй-
них Силах України в 10 разів менше, ніж у США, і в 4 рази
менше, ніж у Росії, а тривалість циклу підготовки форму-
вання в 3 рази перевищує цей показник в армії США. Крім
того, в Збройних Силах України простежується низьке
завантаження навчально-матеріальної бази.

Розрахунки, проведені за цією методикою, показали,
що узагальнений показник ефективності системи ПВНР
Збройних Сил України не перевищує 0,5 відповідного по-
казника для армії США. Ефективність витрачання засобів
під час підготовки військовозобов’язаних запасу України
через згадані недоліки в 6 разів нижча, ніж у США.

Результати досліджень свідчать також про вищу діє-
вість системи ПВНР, заснованої на принципі добровільного
комплектування резервних компонентів, особливо в умовах
ринкової економіки. Така система забезпечує: високий
рівень укомплектованості відповідних формувань; найко-
ротші терміни мобілізаційного розгортання військово-
навченого контингенту; здатність резервістів виконувати

поставлені завдання без додаткових занять, а в окремих
випадках і без бойового злагодження підрозділів завдяки
постійній бойовій підготовці; сувору періодичність на-
вчальних зборів; щорічне широкомасштабне залучення
резервних формувань до участі в навчаннях регулярних
військ, у тому числі й на можливих ТВД.

Оскільки такі системи мають вищу ефективність, то в
перспективі резерви постійної та мобілізаційної готовності
Збройних Сил України, на нашу думку, можуть комплекту-
ватися на добровільній основі. Разом з тим, досвід свідчить,
що це можливо лише в певних соціально-економічних, гео-
політичних і демографічних умовах. З урахуванням демо-
графічних можливостей Україна здатна забезпечити добро-
вільне комплектування резервних компонентів Збройних
Сил, проте соціально-економічні й геополітичні умови, що
склалися, не дають змоги навіть ставити питання про од-
норазовий перехід до добровільності в підготовці військо-
вонавчених ресурсів [3].

Поглиблене дослідження людських ресурсів уможлив-
лює виявлення невідповідності між можливостями системи
підготовки особового складу різних спеціальностей і кате-
горій, з одного боку, та потребами Збройних Сил України
в особовому складі (за спеціальностями й категоріями), з
іншого, а також визначення “вузьких місць” системи підго-
товки.

Для виконання цього завдання розроблено методич-
ний підхід, який ґрунтується на імітаційному моделюванні
процесу підготовки особового складу. Використання та-
кого підходу сприяє проведенню детальних досліджень
структури особового складу та динаміки його підготовки
в умовах мобілізаційного розгортання Збройних Сил.

Цей підхід реалізовано в математичній моделі підго-
товки особового складу Збройних Сил у вигляді таких
блоків [4]:

1) розрахунку чисельності призовників;
2) визначення потреб у підготовленому особовому

складі за видами Збройних Сил, спеціальностями та кате-
горіями;

3) розподілу призовників за видами Збройних Сил,
спеціальностями та ступенями підготовки – типами на-
вчальних закладів;

4) власне підготовки (навчання) особового складу за
видами Збройних Сил, спеціальностями та категоріями.

Під час розроблення моделі прийнято деякі допуски й
обмеження:

1) особовий склад Збройних Сил і військовонавчені
резервісти поділяються на потрібну для дослідження
кількість окремих або агрегованих спеціальностей і на
чотири (або меншу кількість, залежно від потреб дослід-
ження та наявної інформації) категорії;

2) система підготовки (навчання) складається з чоти-
рьох ступенів (навчальних закладів чотирьох типів), на
кожному з яких навчається особовий склад однієї певної
категорії;

3) за освітнім рівнем призовники поділяються на гру-
пи, кожній з яких відповідає свій порядок надходження в

Характеристики  США Росія Україна 

Частка особового складу резерву, який  
залучається до підготовки протягом року 1,0 0,25 0,1 
Частка витрат на одного резервіста стосов-
но витрат на одного кадрового військово- 
службовця 0,17 0,03 0,02 
Рівень завантаженості навчально-матеріаль- 
ної бази частини (навчального центру) 0,9 0,15 0,15 
Частка кадрових військовослужбовців, які 
залучаються до підготовки резервістів 0,8 0,33 0,25 
Максимальна тривалість військової підго- 
товки резервіста, діб 63 60 50 
Максимальна тривалість зборової підготов-
ки у складі підрозділів, діб 15 10 7–8 
Тривалість циклу підготовки особового 
складу резерву формування, місяців 12 60 36 
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навчальний заклад того чи іншого типу (ступеня системи
підготовки);

4) пропускні здатності мобілізаційної системи та систе-
ми підготовки з початком мобілізаційного розгортання
лінійно зростають до заданих величин і далі не змінюються;

5) територіальні структури мобілізаційної системи та сис-
теми підготовки в моделі не враховуються;

6) чисельність і статево-вікова структура населення про-
тягом часу мобілізаційного розгортання не змінюються.

Розглянемо зміст названих блоків моделі, щоб мати
уявлення про реалізований у ній методичний підхід.

Блок I. Розрахунок чисельності призовників. Початко-
вою інформацією є дані про чисельність чоловіків за од-
новіковими групами. На її основі розраховується чисель-
ний склад повного мобілізаційного контингенту, тобто
людських ресурсів, які можуть бути використані в Зброй-
них Силах під час мобілізаційного розгортання:

в
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де прP  – частка чоловіків, придатних до служби в Збройних
Силах, %; бP  – частка придатних до служби в Збройних
Силах чоловіків, що бронюються для економіки воєнного
часу, %; жP  – частка жінок у Збройних Силах (відносно
чисельності чоловіків) після закінчення мобілізаційного
розгортання, %; ih  – чисельність чоловіків i-го віку; нI  –
нижня межа призовного віку; вI  – верхня межа призовно-
го віку.

Значення параметрів прP , бP , жP , нI , вI  задаються в
початковій інформації. Проте в разі нестачі призовників
для задоволення потреби Збройних Сил (яка визначається
в блоці 2 моделі) модель у діалоговому режимі вимагає
від оператора-дослідника змінювати ці дані доти, доки
не буде досягнуто потрібної чисельності призовного кон-
тингенту.

Кількість призовників є різницею між чисельністю пов-
ного мобілізаційного контингенту та чисельністю особо-
вого складу Збройних Сил і резервістів на день М (день
початку мобілізаційного розгортання).

Блок 2. Визначення потреб у підготовленому особовому
складі. Початковою інформацією служать бойовий склад
Збройних Сил, який розгортається, укомплектованість
особовим складом на день М, організаційно-штатна струк-
тура з’єднань (частин) за вибраними для дослідження ок-
ремими або агрегованими спеціальностями чи категорія-
ми, кількість викладачів у системі підготовки, дані з роз-
гортання системи підготовки.

Для кожної обраної спеціальності та категорії чисель-
ність випускників системи підготовки
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де мq  – кількість з’єднань на день М; вq  – кількість з’єднань
після завершення мобілізаційного розгортання; iC  – штат-
на чисельність особового складу аналізованої спеціальності

та категорії в і-му з’єднанні; iУ  – укомплектованість особо-
вим складом і-го з’єднання; пk  – кількість черг призову
резервістів; p

kH  – чисельність резервістів k-ї черги призову
(за кожною аналізованою спеціальністю та категорією);
мП  і вП  – чисельність викладачів для кожної аналізованої

спеціальності та категорії відповідно в мирний (до дня М)
і воєнний (після дня М) час.

Знайшовши величину випH , легко визначити чисель-
ність призовників, які мають вступити в систему підготовки
для навчання:

н.с вип ,H H H ∗= −

де H ∗  – чисельність навчених, які перебувають у системі
підготовки на день М.

Блок 3. Розподіл призовників. У цьому блоці призовни-
ки розподіляються за видами Збройних Сил, спеціальнос-
тями та ступенями системи підготовки. У ньому містяться
дані про чисельність фахівців, які потребують перепідго-
товки. На основі знайдених у блоці 3 величин н.сH  визна-
чаються, скільки призовників кожного рівня освіти вступ-
лять до навчальних закладів видів Збройних Сил.

Потім у кожному виді Збройних Сил пропорційно по-
требам обчислюють, скільки призовників і якого рівня
освіти вступлять до навчальних закладів за кожною спеці-
альністю на кожен з перших трьох ступенів системи підго-
товки (на четвертий ступінь призовники не приймають-
ся). У цьому блоці розраховують чисельність фахівців,
яких потрібно перепідготувати (тобто підвищити їх кате-
горію). Ця чисельність визначається співвідношенням між
потребами в навченому особовому складі різних категорій
і наявністю призовників відповідного рівня освіти.

Блок 4. Власне підготовка (навчання) особового складу
за видами Збройних Сил, спеціальностями та категоріями.
На основі даних про навчальні заклади системи підготов-
ки (з урахуванням їх зміни в процесі мобілізаційного роз-
гортання) і про необхідну чисельність випускників кожної
спеціальності та категорії здійснюють покрокову імітацію
підготовки фахівців. За крок у моделі прийнято один місяць.

Дату випуску (щодо дня М) “мирного набору” фахівців,
навчання яких розпочалося до дня М, розраховують за
формулою, отриманою з урахуванням того, що під час
перебудови системи підготовки термін навчання скоро-
чується за лінійним законом:

м

м
мир. 

м в

пер

,
1

T t
zt T T

t

− ∆
=

−+
v

v

де v – порядковий номер випуску “мирного набору” після
дня М; мТ  – тривалість навчання в мирний час; вТ  – три-
валість навчання у воєнний час; мz  – кількість курсів у на-
вчальному закладі в мирний час, яка дорівнює частці від
ділення величини мТ  на час між двома послідовними набо-
рами; t∆  – час між днем останнього “мирного набору” і
днем М; перt  – тривалість перебудови системи підготовки.
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Використання методу
математичного моделювання

у процесі формування
нової структури військового резерву

Кількість випусків регламентується умовою мир. перt t<v .
Дати випусків решти “мирних наборів” (до мz=v ), якщо
вони є, обчислюються з урахуванням тривалості навчан-
ня до дня М і величини вТ . Чисельність випускників цих
наборів однакова і дорівнює кількості випускників “мир-
ного набору”.

Дати наборів у систему підготовки після дня М вста-
новлюються так. Дата першого набору 1t  збігається з да-
тою першого випуску після дня М. Дати наступних в 1z −
наборів ( вz  – кількість курсів у воєнний час) обчислюють
за формулою 1 1 в в/kt t T z+ = +  ( в1, 2, ..., 1k z= − ). Дата кож-
ного подальшого набору збігається з датою чергового
випуску навченого особового складу.

Чисельність наборів (і випусків) визначають з припу-
щення їх лінійної зміни до значення, заданого в початковій
інформації, протягом часу перебудови системи підготовки.

На кожному кроці роботи блоку 4 чисельність повно-
го набору (сума за всіма видами Збройних Сил, спеціаль-
ностями та категоріями) порівнюють з пропускною здат-
ністю мобілізаційної системи. У разі потреби здійснюють
пропорційне скорочення чисельності всіх наборів на кроці.

Підсумком роботи блоку є таблиця, в якій для кожно-
го виду Збройних Сил, спеціальності та категорії містить-
ся докладна інформація про дату, чисельність і структуру
наборів і випусків.

Отже, використовуючи модель, можна отримати як
агреговану, так і деталізовану інформацію, яка дає змогу
оцінювати й прогнозувати такі характеристики мобіліза-
ційного розгортання:

зростання чисельності Збройних Сил за заданими пері-
одами мобілізаційного розгортання, яке зумовлене робо-
тою системи підготовки та призовом резервістів;

максимальну чисельність бойового складу Збройних
Сил, якої можна досягти внаслідок повного використан-
ня всього мобілізаційного контингенту;

“вузькі місця” системи підготовки, для усунення яких
потрібне корегування її параметрів.

Умови, в яких здійснюються підготовка та накопичен-
ня ресурсів, а також недоліки в організації цих процесів
призводять до відставання української системи ПВНР від
її аналогів у провідних державах світу і відповідно до зни-
ження бойової готовності частин резервного компонента.
На наш погляд, вихід з цієї ситуації полягає в поетапному
реформуванні існуючої системи підготовки й накопичення
резервів.

Перш ніж перейти до розгляду змісту етапів реформу-
вання, зазначимо, що систему ПВНР слід будувати з ура-
хуванням оперативного призначення військ, структури
угруповань Збройних Сил, їх ешелонування та дислокації.
Для цього потрібно всі мобілізаційні ресурси особового
складу диференціювати за категоріями та видами резервів,
тісно пов’язуючи порядок їх підготовки й розподілу з при-
значенням і завданнями військ, для яких вони створюють-
ся, та їх чітким визначенням на підставі вимог Закону
України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
(прийнятий Верховною Радою України 13.05.1999 р.).

Військовий резерв людських ресурсів – це громадяни
України, які за існуючих умов обмеження (стать, вік,
стан здоров’я, потреби економіки, виконання обов’язків
військової служби у формуваннях Воєнної організації
держави та ін.) придатні до військової служби у воєн-
ний час.

Військовий резерв людських ресурсів складається з
військовонавченого й невійськовонавченого ресурсів, які,
в свою чергу, поділяються відповідно на військовонавче-
ний і невійськовонавчений резерви та залишки ресурсів.

Військовонавчений ресурс – частина військового резер-
ву людських ресурсів,  придатна до військової служби у
воєнний час і підготовлена (має військово-облікову спе-
ціальність) для виконання обов’язків військової служби
згідно з вимогами до посад, на які вона може бути призна-
чена для доукомплектування з’єднань, військових частин
і формувань під час мобілізаційного розгортання, комп-
лектування нових формувань, що розгортаються під час
війни, та поповнення бойових втрат.

Невійськовонавчений ресурс – частина військового ре-
зерву людських ресурсів, які можуть бути призначені для
комплектування нових формувань, що розгортаються під
час війни, а також поповнення бойових втрат, але які за
різних умов не пройшли військової підготовки й не отри-
мали військово-облікової спеціальності.

Військовонавчений резерв – частина військовонавчено-
го ресурсу, яка призначена для доукомплектування з’єд-
нань, військових частин і формувань під час мобілізацій-
ного розгортання, для комплектування нових формувань,
що розгортаються під час війни, а також поповнення бойо-
вих втрат (сюди входять резервісти першої категорії та
військовонавчені військовозобов’язані, що призначені за
мобілізаційним планом).

Невійськовонавчений резерв – частина невійськовонав-
ченого ресурсу, яка призначена для комплектування но-
вих формувань, що розгортаються під час війни, але за
різних умов не пройшли військової підготовки й не отри-
мали військово-облікової спеціальності (сюди входять
резервісти другої категорії та невійськовонавчені військо-
возобов’язані, що призначені за мобілізаційним планом).

Залишки ресурсів – частина військового резерву людсь-
ких ресурсів, яка не призначена за мобілізаційним планом.

Військовий резерв людських ресурсів поділяється на
першу і другу категорії резервістів, які належать до актив-
ного або пасивного резерву людських ресурсів.

Резервісти першої категорії – це особи, які пройшли
військову службу й отримали під час її проходження війсь-
ково-облікову спеціальність, а також ті, що отримали
військово-облікову спеціальність під час проходження
військової підготовки в навчальних частинах, військових
коледжах, на кафедрах військової підготовки інших ви-
щих навчальних закладів, у навчальних закладах Товари-
ства сприяння обороні України та професійно-технічних
училищах і уклали контракт з Міністерством оборони або
іншими силовими структурами щодо виконання обов’язків
резервіста.
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Резервісти другої категорії – особи, які не мають війсь-
ково-облікової спеціальності (а також резервісти-жінки) і
уклали контракт з Міністерством оборони або іншими си-
ловими структурами щодо виконання обов’язків резервіста.

Активним резервом є складова військового резерву
людських ресурсів, що призначена за мобілізаційним пла-
ном для комплектування Збройних Сил та інших військо-
вих формувань у разі розгортання їх під час мобілізації до
штатів воєнного часу. До неї зараховуються переважно
резервісти першої категорії та військовонавчені військо-
возобов’язані.

За способами використання активний резерв поділяєть-
ся на передовий і основний резерви та резерв інших війсь-
кових формувань.

Пасивний резерв – складова військового резерву людсь-
ких ресурсів, що призначена для комплектування страте-
гічних резервів і додаткових військових формувань, в яких
може виникнути потреба в особливий період, та попов-
нення втрат діючої армії. До неї зараховуються резервісти
першої та другої категорій і всі військовозобов’язані.

Розглянемо зміст етапів реформування згідно з вимо-
гами Указу Президента України “Про державну програ-
му переходу Збройних Сил України до комплектування
військовослужбовцями, які проходять службу за контрак-
том” від 17.04.2002 р.

На першому етапі (2–3 роки) потрібно, не порушуючи
принципу загального військового обов’язку, створити до-
цільну структуру резервів. З цією метою резерв постійної
готовності слід комплектувати, на наш погляд, з громадян
першого вікового розряду, зараховуючи до нього тих, хто
рік тому пройшов дійсну військову службу за призовом
чи контрактом або отримав військову спеціальність у на-
вчальних закладах і на навчальних зборах.

Резервісти постійної готовності призначаються на певні
посади в ті частини, куди вони можуть прибути в потрібні
терміни після введення вищих ступенів бойової готовності.
Рівень військової підготовки цієї категорії громадян має
забезпечувати виконання ними прямих обов’язків без до-
даткових навчань. Для цього вони відповідно до законо-
давства в обов’язковому порядку не рідше одного разу на
три роки залучаються до навчальних зборів.

Резерв постійної готовності доцільно готувати в час-
тинах, для яких він створюється. Програма зборів має пе-
редбачати участь резервістів у тактичних навчаннях на
посадах призначення і безпосередньо в підрозділах, які
ними доукомплектовувалися.

Періодичність залучення особового складу до навчаль-
них зборів – один раз на три роки для резерву першої чер-
ги та один раз на п’ять років для резерву другої черги. На
наш погляд, підготовка має проходити в спеціально ство-
рених територіальних навчальних центрах підготовки ре-
зерву (ТНЦПР). Такі центри повинні забезпечувати пото-
кову перепідготовку резерву, а склад і озброєння їх на-
вчальних підрозділів – відповідати структурі з’єднань і
частин, для розгортання яких здійснюється підготовка
особового складу резерву.

На другому етапі (3–5 років) можна поступово створи-
ти ядро добровільного резерву. Для цього доцільно згідно
з законодавством забезпечити укладання контрактів на
проходження військової служби в резерві постійної готов-
ності (а за сприятливих соціально-економічних умов – і в
резерві першої черги) для осіб, які отримали військову
освіту або вислужили встановлені терміни за найдефіцит-
нішими військово-навчальними спеціальностями (коман-
дири взводів, екіпажів і розрахунків, механіки-водії та ін.).
У такому разі резервістів можна було б 2–4 рази на місяць
залучати до одноденних занять у своїх частинах (ре-
зервістів першої черги – в ТНЦПР) і щорічно – до навчаль-
них зборів. За відповідного фінансового забезпечення та
наявності передбачених законодавством пільг такий по-
рядок проходження служби в запасі стане досить престиж-
ним і сприятиме значному підвищенню рівня боєготов-
ності Збройних Сил.

Отже, запропоновані в цій статті шляхи поетапного ре-
формування системи підготовки та накопичення військово-
навчених ресурсів, з використанням математичного мо-
делювання, дадуть змогу значно поліпшити якість пере-
ведення військ з мирного на воєнний стан під час їх мобі-
лізаційного розгортання.
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нування у Збройних Силах України.

© Гріненко О. І., Дєнєжкін М. М., 2005

Тривалий час Україна перебуває в пошуку най-
більш досконалої системи оборонного плану-
вання. Безсумнівним здобутком реалізації пла-
нів, що розроблялися до цього часу, є створення
Збройних Сил України з уламків колишньої

Радянської армії, скорочення майже втричі загальної чи-
сельності національного війська та наближення його скла-
ду і структури до світових стандартів.

Зміни в політичних та економічних умовах існування
держави потребують також змін у якісних показниках і
темпах розвитку військової складової національної без-
пеки. Аналізуючи систему оборонного планування, що
склалася на сьогодні, не можна сформувати повного уяв-
лення про неї, про ступінь залежності одних рівнів плану-
вання від інших, їх відповідальність і повноваження. У ни-
нішній системі залишаються остаточно не розв’язаними
питання організації процесу планування: ієрархії рівнів,
послідовності, системи звітності й відповідальності, пере-
ліку та структури розроблюваних документів.

Управління оборонним плануванням в Україні сприй-
мається як вимушена діяльність посадових осіб. Разом з
тим, у провідних країнах світу це основна робота, яка кон-
центрує в собі суть відповідних рівнів управління. Ці краї-
ни використовують системи оборонного планування, які
довели свою життєздатність, раціональність та ефектив-
ність. Отже, удосконалюючи існуючу в Україні систему пла-
нування, не треба залишати поза увагою світовий досвід
цієї роботи. Визначення раціональної системи оборонного
планування – основа забезпечення її ефективної роботи.

Іноземні системи оборонного планування інтегровані
в систему державного планування і безпосередньо пов’я-
зані з певними циклами життя держави – термінами пов-
новажень Президента й Уряду, довгостроковими концеп-
ціями розвитку тощо.

Згідно з існуючими визначеннями [1–3], оборонне пла-
нування в Збройних Силах України – це складова системи
планування оборони держави, функція системи управлін-
ня у сфері оборони, вольовий процес, що здійснюється з
метою досягнення та підтримання встановленого рівня
обороноздатності (воєнної могутності) держави через де-
талізацію прийнятих державних рішень, визначення за-
ходів для надання можливостей військам (силам) викону-
вати поставлені завдання.

Процес оборонного планування є сукупністю методів,
способів, процедур і дій, спрямованих на залучення наяв-
них та очікуваних ресурсів для створення й підтримання
встановленого рівня обороноздатності (воєнної могут-
ності) держави.

Функціонування системи оборонного планування у Зброй-
них Силах передбачає сукупну діяльність таких структур:

органів управління, які організовують процес плану-
вання та керують ним;

підрозділів, які здійснюють планування;
осіб та організацій, які оцінюють і проводять експер-

тизу планів і програм, а також дають поради відповідним
керівникам.
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Система може функціонувати за умови існування зв’яз-
ків, що виникають і складаються між органами управлін-
ня, підрозділами та особами під час здійснення процедур і
виконання завдань планування.

Результатами оборонного планування в Збройних Си-
лах можна вважати:

досягнення конкретного рівня обороноздатності (воєн-
ної могутності) держави через надання Збройним Силам
здатності виконувати поставлені завдання;

розроблення певного комплексу планових документів,
який формально визначає витрати оборонних ресурсів із
бюджету держави для отримання Збройними Силами здат-
ності виконувати поставлені завдання; такими докумен-
тами є концепції, програми, плани заходів і проект кош-
торису Міністерства оборони України.

Іноземний досвід свідчить, що в основу здатності зброй-
них сил виконувати поставлені завдання покладено кількість
і якість особового складу (ОС), озброєння та військової
техніки (ОВТ), матеріально-технічних засобів (МТЗ) і
військової інфраструктури. Готовність військових форму-
вань до виконання поставлених завдань залежить від рівня
їх укомплектованості та навченості [1].

За таких умов модель використання оборонних ресурсів
для надання Збройним Силам бойових можливостей ви-
конувати поставлені завдання може мати вигляд, показа-
ний на рис. 1.

Як видно з рис. 1, завдання та оборонні ресурси, які
отримують Збройні Сили для підтримання обороноздат-
ності країни, трансформуються таким чином:

під впливом Воєнної доктрини й Основ підготовки та
застосування Збройних Сил – до складу та організаційної
структури;

за підсумками відповідних видів діяльності – до готов-
ності Збройних Сил виконувати завдання за призначенням.

У системі державного планування основні напрями бу-
дівництва Збройних Сил на віддалену перспективу вста-
новлює Концепція розвитку Збройних Сил (далі – Концеп-
ція). Розроблення стратегії довгострокового планування
будівництва Збройних Сил належить до найбільш склад-
них завдань воєнної політики.

Концептуальні цілі досягаються внаслідок виконання
програм розвитку Збройних Сил на середньостроковий пе-
ріод (як правило, на п’ять-шість років). Метою таких про-
грам є сприяння реалізації державної політики на пріори-
тетних напрямах її розвитку, забезпечення концентрації
людських, інтелектуальних, фінансових, матеріально-тех-
нічних та інших ресурсів, виробничого й науково-техніч-
ного потенціалу для розв’язання найважливіших проблем
обороноздатності країни.

Поточне планування розвитку Збройних Сил передба-
чає розроблення плану заходів на короткостроковий період
(як правило, на один-два роки).

Усі три види планових документів (концепції, програ-
ми, плани поточних заходів) взаємозалежні, взаємопов’я-
зані та взаємозумовлені (така система планування має
назву “планування–програмування–бюджетування–вико-
нання” –  ППБВ). У світовій практиці планування в Зброй-
них Силах поділяється на діяльність з оборонного плану-

Рис. 1. Модель надання Збройним Силам здатності виконувати поставлені завдання через витрачання оборонних ресурсів
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вання Міністерства оборони та стратегічного планування в
Генеральному штабі Збройних Сил.

Планування оборони України можна вважати сукупністю
планування оборонної сфери в Кабінеті Міністрів, оборон-
ного планування у Міністерстві оборони та стратегічного
планування в Генеральному штабі Збройних Сил (рис. 2).

З цього випливають такі висновки:
1) планування оборонної сфери в Кабінеті Міністрів

може спрямовуватися на отримання відповідного рівня

Рис. 2. Взаємна залежність планування оборони держави, оборонного та стратегічного планування (варіант)

обороноздатності країни, складовою якої є здатність Зброй-
них Сил виконувати покладені на них завдання;

2) оборонне планування в Міністерстві оборони може
бути спрямоване на отримання здатності Збройних Сил
виконувати поставлені завдання, яка становить зведені у
відповідні військові формування та організаційні струк-
тури кількість і якість ОС, ОВТ, МТЗ й елементів військо-
вої інфраструктури; складовою такої здатності є готов-
ність до виконання завдань за призначенням;

Рис. 3. Можливі процедури оборонного планування
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3) стратегічне планування в Генеральному штабі має
бути спрямоване в такому разі на підтримання готовності
Збройних Сил виконувати поставлені перед ними завдання
через укомплектованість і оснащеність військових форму-
вань та підготовку їх персоналу до виконання завдань за
призначенням.

Вибір складових обороноздатності (воєнної могутності)
стає найважливішим завданням планування оборонної сфе-
ри на державному рівні. Визначення складових здатності
виконувати покладені завдання, як елементи відповідних
програм, є основою оборонного планування в Міністерстві
оборони та Генеральному штабі Збройних Сил України.

В Україні прийнято вважати, що процедура оборон-
ного планування полягає в розробленні комплексу органі-
заційно-технічних заходів, спрямованих на досягнення по-
трібного рівня обороноздатності держави обґрунтуванням
перспектив розвитку з урахуванням найбільш ефективно-
го реагування на безпосередні й потенційні загрози націо-
нальній воєнній безпеці та максимальною оптимізацією
оборонних витрат держави [3].

Інші підходи засвідчують визначення процедури оборон-
ного планування як поєднання мети, завдань, технологій, по-
слідовності та методів проведення розрахунків у єдиному про-
цесі, який забезпечує планування заходів оборони. Ці заходи є
складовою частиною діяльності органів управління, які в
своєму розпорядженні мають відповідні інструменти, мето-
дології, методики, критерії, показники, знання, певні по-
слідовності, уміння й навички використання процедур.

Такі процедури, як визначення та аналіз, не викликають
жодних проблем, але оптимізація – найскладніша з них.
На рівні розроблення планових документів оптимізація за
своїм змістом є синхронізацією заходів, часу, ресурсів і
стану в одному плані (рис. 3).

За іноземним досвідом, визначені в Концепції стратегії
реалізовуються в програмах, орієнтованих на місії, сили
та організацію [1].

Місія, або завдання – це запобігання конфліктам, обо-
рона території, відбиття агресії та миротворчі операції.

Силами є угруповання наземних, повітряних, морських
та інших сил.

Завдання зумовлюють використання необхідних сил
для їх виконання за мирного і воєнного часу.

Організація – це склад Сухопутних військ, Повітряних
Сил, Військово-Морських Сил тощо та організаційна струк-
тура Збройних Сил (ступінь підпорядкованості, залеж-
ності, рівні ієрархії), які спроможні забезпечити створення
визначених угруповань.

За таким підходом проглядається взаємна залежність
між складом, структурою, видами діяльності Збройних Сил
та витратами оборонних ресурсів.

Відповідно до запропонованої орієнтації, зміст розроб-
лення програм може мати послідовність “завдання–сили–
структура” (рис. 4).

Мета будь-якого виду діяльності досягається визначен-
ням таких показників:

організаційно-штатних структур, які задовольняють ви-
моги встановлених способом оптимізації складу й готов-
ності Збройних Сил до виконання поставлених завдань;

вимог до бойової та мобілізаційної готовності військо-
вих частин, які належать до функціональних складових
Збройних Сил;

системи підготовки Збройних Сил;
термінів завершення видів діяльності;
потреб в ресурсах та тривалості їх надходження.
Склад військ (сил), потрібний для виконання поставле-

них завдань, групується за елементами організаційної
структури (табл. 1).

На цьому етапі планування, як правило, до роботи за-
лучаються три рівні:

1) Міністерство оборони України;
2) Генеральний штаб Збройних Сил України;
3) Головні командування (Командування) видів Зброй-

них Сил.
З огляду на зміст поставлених завдань, рівень підготовки,

забезпеченість ОС, ОВТ, МТЗ і наявність військової інфра-
структури та їх стан, учасники планування визначають

Рис. 4. Приклад послідовності формування показників програми
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заходи (види діяльності, які потрібно провести зі з’єднан-
нями, військовими частинами та установами для приве-
дення їх у відповідність із функціональним призначенням).
На підставі цього складаються збірні таблиці за видами
діяльності (табл. 2).

Підсумком такої роботи є обґрунтування Генеральним
штабом потреб Збройних Сил в оборонних ресурсах і пріо-
ритетів їх доведення до військ (сил). Це відповідає прий-
нятому в Україні законодавству (ст. 11 Закону України
“Про оборону України”).

Ресурси розподіляються лише на визначені види діяль-
ності (див. рис. 1), які є похідними від значення показників
програм та орієнтовані на склад, організаційні структури
й завдання. Вид діяльності зумовлює витрату ресурсів.
Тривалість витрачання ресурсів є похідною від визначе-
ного часу готовності формувань і від часу можливого їх
отримання.

Види діяльності – це основа для визначення витрат обо-
ронних ресурсів під час формування довго- та середньо-
строкових планових документів, а також вихідні дані для
короткострокового планування та складання річних проек-
тів бюджету Міністерства оборони (бюджетних запитів), в
яких розраховується вартість усіх видів діяльності (табл. 3).
Такий розподіл витрат оборонних ресурсів спрощує роз-
рахунки всередині програм і приводить їх у логічну залеж-
ність лише від видів діяльності.

У подальшому Генеральний штаб спільно з Міністер-
ством оборони, оптимізуючи можливі оборонні витрати
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військ (сил) 

Військові частини,  
установи, заклади Склад Функціональне  

призначення 

ОС, ОВТ, МТЗ, 
інфраструктура 

Органи  
управління 

Система  
управління 

ОС, ОВТ, МТЗ, 
інфраструктура 

Сухопутний  
компонент. 
Повітряний  
компонент. 
Морський  
компонент 

Бойові  
формування 

Об’єднані сили 
швидкого реагу-
вання (ОСШР) 

.... .... ....  

   Основні сили 
оборони (ОСО) 

.... ..... .... Резерви 

Види діяльності Збройних Сил Угруповання 
військ (сил) Реформування Утримання Підготовка Застосування 

ОСШР 

ОСО 

Резерви 

Органи управління... 
Сухопутні війська...  
Повітряні Сили...  

Військово-Морські Сили... 

Всього  

 

Таблиця  1 .  Розподіл військ (сил) за функціональним призна-
ченням

за кількістю та змістом заходів, які вважається за необхід-
не провести, складають підпрограми, програми та комп-
лексну програму.

Комплексна програма є сукупністю програм, що інтег-
рують оборонні ресурси різного типу (ОС, ОВТ, МТЗ,
інфраструктуру) з заходами у військових формуваннях, за
підсумками виконання яких війська (сили) отримують
потрібні специфічні можливості:

утримання ОС, ОВТ, МТЗ, інфраструктури;
підготовки персоналу, штабів і військових формувань,

визначених у напрямах розвитку оборонної сфери;
реформування складу, організаційних структур, систе-

ми підготовки Збройних Сил, елементів інфраструктури;
застосування Збройних Сил відповідними формами та

способами в межах завдань, поставлених перед ними, в
тому числі й миротворчої діяльності.

Комплексна програма складається з підпрограм (або
самостійних програм) нижчих рівнів планування, які мо-
жуть мати більший ступінь деталізації та ґрунтовний пе-
релік носіїв бойових можливостей і видів витрат на них
(рис. 5).

Така вимога до Комплексної програми не суперечить
Закону України “Про державні цільові програми” (ст. 9),
де визначено, що проект державної цільової програми має
містити:

паспорт програми – стислий виклад основних даних;
мету програми;
обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми –

необхідності фінансування за рахунок Державного бюд-
жету України;

перелік заходів і завдань, виконавців, термінів вико-
нання (в цілому та поетапно), обсягів і джерел фінансу-
вання за роками;

розрахунок очікуваних результатів виконання програ-
ми та її ефективності;

розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування
програми.

Ознаками поділу Комплексної програми на цільові
можуть бути:

елементи складу та організаційних структур (ОС, ОВТ,
МТЗ, інфраструктура);

види діяльності (реформування, утримання, підготов-
ка та застосування);

угруповання військ (сил) для виконання поставлених
завдань (ОСШР, ОС, резерви);

види витрат ресурсів.

Таблиця  3.  Вартісні показники W видів діяльності Зброй-
них Сил

Таблиця  2 .  Розподіл елементів складу Збройних Сил за функ-
ціональною ознакою та видами діяльності

Вили  
діяльності 

Носії видів  
діяльності 

Значення показників  
організаційних структур 

ОС W = А1 + А2 + А3 + ... + Аі 

ОВТ W = В1 + В2 + В3 + ... + Ві 

МТЗ W = С1 + С2 + С3 + ... + Сі 

Утримання... 

Інфраструктура W = D1 + D2 + D3 + ... + Dі 
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Але це не обмежує наявності інших цільових програм.
Наприклад, заходи розділу “Програми забезпечення соці-
ального захисту військовослужбовців та членів їх сімей”,
орієнтовані на соціальну адаптацію звільнених військо-
вослужбовців, забезпечення їх постійним житлом тощо,
об’єднуються в блоці забезпечення заходів реформування
за особовим складом. За цим видом діяльності планують-
ся й відповідні ресурси.

Під час довго- та середньострокового планування вищі
рівні управління на перших етапах роботи можуть вико-
ристовувати типові, усереднені показники витрат ресурсів
на проведення відповідних видів діяльності з’єднань, війсь-
кових частин та установ. Для врахування всіх особливос-
тей витрат ресурсів у процесі формування документів ко-
роткострокового (річного) планування до роботи залуча-
ються органи управління військових частин та установ, які
беруть участь у певних видах діяльності. У провідних краї-
нах світу за підсумками подальшого узгодження склада-
ються й затверджуються річні кошториси бюджету кож-
ної складової військового формування.

Організація спільної роботи Міністерства оборони та
Генерального штабу Збройних Сил України полягає в роз-
поділі повноважень між ними як органами військового
управління та відповідальності за отримання потрібних
для планування показників.

Як показує світовий досвід, до повноважень Міністер-
ства оборони належать питання воєнно-політичної та ад-
міністративної ланок управління, а до повноважень Гене-
рального штабу – питання оперативної ланки.

Міністерство оборони:
бере участь у розробленні документів державного рівня

(Концепцій безпеки держави, Воєнної доктрини, Стратегії
воєнної безпеки тощо), надаючи відповідні пропозиції в
межах своєї компетенції;

може призначатися відповідальним виконавцем деяких
документів (наприклад, Стратегії воєнної безпеки) під ке-
рівництвом відповідного органу державного управління;

розробляє відомчі документи (Державну програму роз-
витку Збройних Сил, проект бюджету Міністерства обо-

рони України) або керує визначеною організацією – від-
повідальним виконавцем як відповідальний орган управ-
ління.

Генеральний штаб:
користуючись “Основами підготовки та застосування

Збройних Сил”, подає пропозиції до відповідних доку-
ментів оборонного планування (наприклад, про потрібний
склад угруповань військ (сил) для виконання поставлених
завдань, потреб Збройних Сил і пріоритетів їх розподілу
та ін.);

відповідає за розроблення визначених планом показ-
ників (наприклад, заходів щодо видів діяльності Зброй-
них Сил, системи готовності Збройних Сил до виконання
поставлених завдань, організаційно-штатної структури
військових формувань) та своєчасне їх подання;

може призначатися відповідальною організацією – роз-
робником деяких відомчих документів під керівництвом
Міністерства оборони (наприклад, окремих заходів Дер-
жавної програми розвитку Збройних Сил, заходів підго-
товки й реформування Збройних Сил на рік та ін.).

Вид Збройних Сил разом з відповідними органами управ-
ління Міністерства оборони складає стратегічний рівень
планування адміністративної діяльності Збройних Сил
України. Це означає, що складовими документів, які роз-
робляє Міністерство оборони України, є документи та
дані видів Збройних Сил. Вид Збройних Сил складається
з родів військ, спеціальних військ, закладів, установ ви-
дового підпорядкування та підлеглих елементів системи
управління і як орган військового управління планує їх
діяльність.

Вузьким місцем в оборонному плануванні сьогодні є
ресурсне обґрунтування заходів програм різного рівня, ос-
кільки фінансово-економічний підрозділ має лише Міні-
стерство оборони. Визначаючи потребу в оборонних ресур-
сах, Генеральний штаб Збройних Сил змушений викорис-
товувати усереднені показники витрат на окремі види діяль-
ності типових формувань. Командування видів Збройних
Сил також не мають у своєму складі фінансово-економіч-
ного підрозділу.

Носії складу  
та організаційної  

структури 

Види  
Збройних Сил 

Спеціальні  
війська 

Центрального 
підпорядкування 

Заклади (навчальні, 
виробничі,  
дослідницькі)  
Центрального  
підпорядкування 

Тил 
Збройних Сил 

Озброєння 
Збройних Сил 

Система  
управління 
Збройних Сил 

ОС А1 А2 А3 А4 А5 А6 

ОВТ В1 В2 В3 В4 В5 В6 

МТЗ С1 С2 С3 С4 С5 С6 

Інфраструктура D1 D2 D3 D4 D5 D6 

 Рис. 5. Сукупність програм елементів бойових можливостей Збройних Сил у Комплексній програмі (варіант)
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Кошторис Міністерства оборони України (далі – Кош-
торис), пов’язаний з новою бюджетною класифікацією
держави, містить видатки, розмежовані за економічними
ознаками, тобто зведені в єдині економічні категорії. Зміст
Кошторису не передбачає відокремлення витрат однако-
вих ресурсів на різні види діяльності, наприклад, витрат
паливно-мастильних матеріалів окремо на утримання військ
(сил), їх підготовку, реформування, застосування тощо.

На відміну від Кошторису, запропонований розподіл
заходів Програми розвитку Збройних Сил сприяє зрозумі-
лому й прозорому формуванню статей витрат бюджету на
види діяльності. За такою схемою розподілу Міністерству
оборони буде легко обґрунтовувати потреби в коштах, а
Міністерству фінансів впливати на формування коштори-
су Міністерства оборони, тобто не допускати випадків
планування одних видів діяльності за неповного фінансу-
вання інших (наприклад, не профінансувавши в повному
обсязі потреб на утримання Збройних Сил, не можна пла-
нувати фінансування їх розвитку).

Отже, запропоноване авторами бачення організації фор-
мування програм під час оборонного планування значною
мірою відрізняється від реально прийнятого. Але такий по-
рядок, на думку авторів, є більш логічним, зрозумілим,
сприятливим для виконавців і цивільних фахівців та відпо-
відає світовому досвіду.
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бройна боротьба, як основна форма досягнення
головної мети у війні, завжди потребувала постій-
ного удосконалення організаційних структур зброй-
них сил та способів їх застосування. Реформування
Збройних Сил України та перехід їх на тривидову

структуру передбачає проведення детальних теоретичних
досліджень щодо визначення місця й ролі Повітряних Сил
у загальній системі застосування Збройних Сил України,
а також уточнення на цій основі покладених на Повітряні
Сили завдань, з яких випливатимуть напрями удоскона-
лення їх структури та пошуку нових форм і способів зас-
тосування.

Основними чинниками, які визначають місце і роль По-
вітряних Сил та їх об’єднань (з’єднань), а також форми та
способи застосування, є:

сучасний стан і розвиток геополітичної обстановки у
світі та навколо України;

положення Воєнної доктрини України, офіційні погля-
ди на роль і місце Збройних Сил України в системі забез-
печення національної безпеки України;

характер сучасних збройних конфліктів і тенденції їх
розвитку; форми застосування угруповань військ у цих
конфліктах;

економічні можливості держави щодо розбудови Зброй-
них Сил України.

У сучасних умовах лише об’єднане за єдиним задумом
застосування всіх видів Збройних Сил України, у тому
числі всіх сил оборони й нападу, може забезпечити макси-
мальний ефект виконання поставлених завдань.

З огляду на іноземний досвід застосування Повітряних
Сил, можна зробити такі основні висновки:

роль Повітряних Сил в операціях під час ведення бойо-
вих дій і загалом у сучасних війнах безперервно підви-
щується;

у звичайних війнах Повітряним Силам по праву нале-
жить провідна роль у завоюванні й утриманні переваги в
повітрі, як однієї з головних умов успіху в досягненні цілей
операцій (бойових дій).

Отже, Повітряні Сили, як новий вид Збройних Сил
України, – один із головних носіїв їх бойового потенціа-
лу. Вони виконують поставлені перед ними завдання у
збройному конфлікті веденням бойових дій спільно і в
тісній взаємодії з об’єднаннями та з’єднаннями інших видів
Збройних Сил. Бойові дії Повітряних Сил є складовою
частиною оборонної або контрнаступальної (наступальної)
операції оперативно-стратегічних (оперативних) угрупо-
вань військ, а також повітряної та інших спільних операцій.

Організаційно Повітряні Сили Збройних Сил України
складаються з Головного командування, Повітряних коман-
дувань, військових частин, закладів та установ. Основою
Повітряних Сил є Повітряні командування, призначені для
виконання оперативних (оперативно-тактичних) завдань.

Повітряне командування виконує завдання, у визначе-
них межах відповідальності, в єдиній системі протиповітря-
ної оборони держави і Збройних Сил України та за плана-
ми їх Повітряних Сил. За рішенням Головнокомандувача

З
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Роль і місце Повітряних Сил
у загальній системі застосування

Збройних Сил України

Повітряних Сил Збройних Сил України Повітряне коман-
дування може підсилюватись або, навпаки, частиною своїх
сил підсилювати інші угруповання.

До складу Повітряного командування входять авіаційні
бригади, зенітні ракетні, радіотехнічні бригади й полки,
військові частини та підрозділи спеціальних військ і мате-
ріально-технічного забезпечення.

З переходом Збройних Сил України на тривидову струк-
туру об’єднання Повітряних Сил набувають нових якостей:
вони призначаються одночасно і для наступу (силами й
засобами авіації), і для оборони (силами й засобами ППО).
Для цього потрібні науково обґрунтовані уточнення й до-
повнення щодо призначення, основних завдань і застосу-
вання Повітряних командувань.

На наш погляд, основним призначенням Повітряно-
го командування має бути захист від ударів з повітря, у
взаємодії з військами оперативно-стратегічного (опера-
тивного) угруповання та Військово-Морськими Силами,
важливих об’єктів країни та угруповань військ на опера-
тивно-стратегічному напрямку (оперативних напрям-
ках), а також виконання ряду оперативних (тактичних)
завдань, пов’язаних передусім з нанесенням у разі зброй-
ного конфлікту ударів по угрупованнях військ та об’єктах
противника.

Зважаючи на призначення нового виду Збройних Сил
та на його сили й засоби, основними завданнями Повітря-
ного командування можуть бути:

ведення повітряної й радіолокаційної розвідки;
підтримання військ (сил) у постійній бойовій і мобілі-

заційній готовності до виконання завдань за призначенням;
несення бойового чергування;
участь у протидії терористичним актам (в антитерори-

стичних операціях), диверсіям на військових об’єктах та
проявам тероризму з використанням повітряних суден;

участь у протиповітряній обороні, оборонній (контр-
наступальній) операції оперативно-стратегічного (опера-
тивного) угруповання, спеціальних операціях об’єднаних
угруповань військ (визначеним складом, що входить до
Об’єднаних сил швидкого реагування), в спільних опе-
раціях, а також у бойових діях і заходах територіальної
оборони;

участь у завоюванні й утриманні переваги в повітрі;
нанесення ударів по визначених наземних (морських)

цілях в тактичній та оперативно-тактичній глибині;
здійснення авіаційної підтримки військ (сил);
виконання інших спеціальних постійних завдань.
Свої завдання Повітряне командування виконує веден-

ням бойових дій, які є, на наш погляд, основною формою
його застосування.

Залежно від обстановки, що складається, і можливого
розвитку збройної боротьби Повітряне командування
виконує такі завдання:

в особливий період, до початку збройної агресії (під час
ліквідації, локалізації чи нейтралізації збройного конфлік-
ту) та в ході стратегічного розгортання Збройних Сил
України –

посилює радіолокаційну й повітряну розвідку та бойо-
ве чергування;

нарощує бойовий і чисельний склад;
створює і нарощує авіаційне угруповання та угрупован-

ня протиповітряної оборони на загрозливих напрямках;
бере участь у виконанні завдань протиповітряної обо-

рони;
завдає ударів по визначених наземних (морських) цілях

та підтримує війська (сили) під час ліквідації, локалізації
чи нейтралізації збройного конфлікту;

бере участь у здійсненні заходів з територіальної обо-
рони;

під час ведення протиповітряної оборони –
здійснює радіолокаційну й повітряну розвідку, збирає

й узагальнює дані, оповіщає війська (сили) та органи війсь-
кового управління про повітряну обстановку, про заходи,
що виконуються угрупованнями засобів повітряного на-
паду, та початок ракетно-авіаційних ударів;

проводить бойові дії, спрямовані на знищення засобів
повітряного нападу з метою прикриття визначених об’єктів
і військ (сил) від ударів з повітря та створення умов для
завоювання й утримання переваги в повітрі;

знищує літальні апарати засобів повітряної розвідки,
дальнього радіолокаційного виявлення і встановлення
перешкод та повітряні елементи розвідувальних ударних
комплексів;

веде боротьбу з повітряними десантами;
завдає ударів в інтересах протиповітряної оборони по

визначених пунктах управління, військах (силах) та аеро-
дромах противника в тактичній і оперативно-тактичній
глибині;

у процесі повітряної операції –
бере участь у виконанні завдань протиповітряної обо-

рони та завоюванні й утриманні переваги в повітрі;
завдає ударів по визначених пунктах управління, війсь-

ках (силах), важливих військових, промислових та енерге-
тичних об’єктах, вузлах комунікацій, транспортних засо-
бах, аеродромах, силах і засобах ППО, повітряних і морсь-
ких десантах противника в тактичній і оперативно-тактич-
ній глибині;

здійснює мінування з повітря та авіаційне забезпечен-
ня десантування військ (сил) і вантажів, перевезення військ
(сил) і матеріально-технічних засобів повітрям.

В оборонній (контрнаступальній) операції оперативно-
стратегічного (оперативного) угруповання військ Повітря-
не командування виконує всі зазначені завдання.

У протидесантній операції (обороні) Повітряне коман-
дування, у взаємодії з Військово-Морськими Силами та
військами оперативно-стратегічного (оперативного) угру-
повання, основні зусилля спрямовує на завдання ударів
по десанту противника в районах його зосередження, по-
садки (навантажування) і формування, переходу морем,
висадки та на березі.

Крім того, Повітряне командування в ході ведення бойо-
вих дій та після їх завершення відновлює боєздатність оз-
броєння, техніки й боєготовність з’єднань і частин та бере
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участь у наданні допомоги щодо ліквідації наслідків бойо-
вих дій.

Під час бойових дій авіаційні з’єднання Повітряного
командування у межах льотного ресурсу послідовно або
одночасно виконують поставлені завдання, беруть участь
у вогневому ураженні противника, здійснюють авіаційну
підтримку військ і виконують інші завдання, що визна-
чені Генеральним штабом і Головнокомандувачем По-
вітряних Сил.

Авіаційна підтримка військ – одне з найважливіших зав-
дань Повітряного командування, в ході виконання якого
воно завдає ударів по наземних і повітряних елементах
розвідувально-ударних комплексів, по живій силі, вогне-
вих засобах, бойовій техніці, пунктах і вузлах опору, ре-
зервах та авіації на аеродромах (майданчиках) у тактичній
і найближчій оперативній глибині. Крім цього, Повітряне
командування забезпечує десантування та бойові дії своїх
повітряних (морських) десантів, ведення повітряної роз-
відки та виконання інших спеціальних завдань.

Здійснюючи авіаційну підтримку Військово-Морських
Сил, Повітряне командування завдає ударів по корабель-
них угрупованнях у морі та на базах, по конвоях і окремих
транспортах (суднах), угрупованнях підводних човнів та
протичовнових сил, військово-морських базах, портах,
складах озброєння та пунктах управління противника. Крім
цього, воно встановлює мінні загородження та проводить
радіоелектронну боротьбу й повітряну розвідку.

В окремих випадках зенітні ракетні з’єднання та части-
ни можуть залучатися для знищення наземних і морських
цілей противника.

Для виконання поставлених завдань, максимального
використання бойових можливостей і забезпечення стій-
кості й живучості Повітряне командування здійснює розгор-
тання. Передбачається розосередження авіаційних бригад,
зайняття районів бойового призначення зенітними ракет-
ними й радіотехнічними з’єднаннями та частинами РЕБ,
їх маскування, укриття і захист, створення та розгортання
запасних командних пунктів і позицій, а також маневр авіа-
цією з періодичною зміною аеродромів базування, підроз-
ділів зенітних ракетних, радіотехнічних військ і частин РЕБ.
Крім цього, здійснюються заходи щодо маскування і ство-
рення удаваних аеродромів, пунктів управління та об’єктів
протиповітряної оборони.

Розмах бойових дій (операцій) Повітряного команду-
вання зумовлюється характером і масштабом дій повітря-
ного противника.

Повітряне командування досягає мети бойових дій вна-
слідок здійснення таких акцій:

послідовного виконання оперативно-тактичних і тактич-
них завдань щодо безперервного впливу на противника;

проведення повітряних і протиповітряних битв (боїв);
завдання авіаційних ударів та проведення спеціальних

бойових польотів;
маневрування сил і засобів;
підтримання взаємодії військ (сил), стійкого й надійно-

го управління ними та їх всебічного забезпечення.

Отже, Повітряне командування відіграє вирішальну роль
у протиповітряній обороні та завоюванні переваги в по-
вітрі на оперативно-стратегічному напрямку (на опера-
тивних напрямках), що є найважливішим у створенні умов
для успішного виконання завдань в операціях (бойових діях)
оперативно-стратегічного (оперативного) угруповання
військ.

Форми застосування Повітряних Сил, у тому числі й По-
вітряних командувань, зумовлюються необхідністю ефек-
тивного виконання покладених на них завдань та їх специ-
фікою. З огляду на це, основною формою застосування По-
вітряних Сил є бойові дії.

Бойові дії – це форма оперативного (бойового) засто-
сування об’єднань Повітряних Сил (з’єднань, військових
частин Повітряних командувань) у межах операцій опе-
ративно-стратегічного (оперативного) угруповання військ
(сил) або самостійно, а також між операціями для вико-
нання оперативних і тактичних завдань.

У бойових діях Повітряні Сили (Повітряні команду-
вання) виконують поставлені завдання веденням проти-
повітряних і повітряних боїв, завданням авіаційних ударів
і проведенням спеціальних бойових польотів.

Протиповітряний бій – узгоджене за метою, місцем,
часом і способом дій ведення вогню й маневру зенітних
ракетних частин з метою знищення повітряного против-
ника та недопущення його ударів по військах і об’єктах,
що прикриваються.

Повітряний бій – збройне протиборство в повітрі ок-
ремих літаків і підрозділів винищувальної авіації з метою
знищення повітряного противника чи примушення його до
відмови виконувати поставлені завдання.

Авіаційний удар є організованим застосуванням авіації
для ураження наземних (морських) об’єктів противника.

Авіаційні удари можуть бути масованими, груповими
й поодинокими.

Масований авіаційний удар завдається угрупованням
авіації Повітряних Сил, в ході якого авіаційні з’єднання
та частини діють у єдиній оперативно-тактичній структурі
для ураження об’єктів противника у визначеному районі.

Груповий авіаційний удар завдає авіаційне з’єднання (ча-
стина, підрозділ) для ураження одного або кількох об’єктів
противника в обмеженому районі в короткий термін.

Поодинокий удар завдається одним або двома літака-
ми, які діють самостійно, здебільшого по одній цілі.

Спеціальний бойовий політ – це дії авіації щодо вико-
нання бойових завдань, не пов’язаних із застосуванням
засобів ураження. Спеціальний бойовий політ виконується
для ведення повітряної розвідки, перевезення військ і ван-
тажів, виконання завдань управління, встановлення радіо-
електронних перешкод, виконання пошуково-рятувальних
робіт і для інших завдань. Спеціальні бойові польоти мо-
жуть бути груповими й поодинокими.

Для ведення бойових дій утворюється угруповання По-
вітряних Сил, яке забезпечує успішне виконання постав-
лених завдань силами й засобами ППО та авіацією в різних
умовах обстановки.
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Для безперервного впливу на повітряного противника
створюється ешелонована протиповітряна оборона, яка
повинна послідовно вводити до бою з’єднання й частини
Повітряних Сил, своєчасно нарощувати сили й засоби
ППО та вводити до бою наступні ешелони й резерви.

Одним із головних завдань Повітряних Сил є завою-
вання та утримання переваги в повітрі.

Перевагою в повітрі слід вважати обстановку в повітря-
ному просторі, яка забезпечує вигідне співвідношення сил
у повітрі. Досягнуте співвідношення створює такі умови,
коли своя авіація може виконувати завдання, не натикаю-
чись на суттєвий опір з боку повітряного противника.
Перевага в повітрі досягається завданням поразки ракет-
но-авіаційним і протиповітряним угрупованням против-
ника, системам управління, об’єктам авіаційної промис-
ловості, центрам підготовки льотного складу та запасам
палива й боєприпасів.

Підвищення ролі Повітряних Сил у збройній боротьбі –
це не суб’єктивне бажання, а об’єктивний історичний про-

цес розвитку сил і засобів збройної боротьби, відображе-
ний і в теорії воєнного мистецтва, і в війнах кінця ХХ –
початку ХХІ ст.

На сьогодні можна констатувати, що Збройні Сили
України мають новий вид – Повітряні Сили, які спроможні
виконувати завдання за призначенням. Безумовно, ще
існує значна кількість складних проблем щодо їх станов-
лення й розвитку. Ці проблеми притаманні сучасному пе-
ріоду існування Повітряних Сил і потребують напруже-
ної спільної роботи органів управління, наукових установ
і керівного складу всіх ланок, насамперед Головного ко-
мандування Повітряних Сил, з’єднань і частин. Результа-
том такої напруженої роботи будуть основи застосування
Повітряних Сил і Повітряного командування.

Надійшла до редакції 01.02.2005.
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На основі аналізу досвіду локальних воєн і збройних конфліктів кінця
ХХ – початку ХХІ ст. розглянуто можливі напрями розвитку так-
тики, пов’язані з упровадженням нового озброєння та військової
техніки.
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наш час велика увага приділяється одній із
складових воєнного мистецтва – тактиці,
особливо, коли враховується впровадження
новітніх засобів збройної боротьби. Таке за-
цікавлення зумовлене змінами, що сталися

впродовж останніх 20–25 років у способах підготовки та
ведення бойових дій з’єднаннями, частинами й підрозді-
лами. Цьому присвячено ряд статей, опублікованих у від-
критій пресі [1–3]. Разом з тим, у цих працях немає систе-
матизованих, узагальнених матеріалів щодо розвитку так-
тики при впровадженні у війська нового озброєння та
військової техніки (ОВТ). Вони не містять також чіткого
визначення основних напрямів впливу новітніх засобів на
розвиток тактики, особливо на форми та способи бойово-
го застосування з’єднань, частин і підрозділів Сухопутних
військ Збройних Сил України в умовах їх реформування.

У зв’язку з цим автори даної статті поставили за мету
узагальнити вплив нового ОВТ на розвиток тактики на
підставі досвіду локальних воєн і збройних конфліктів.

Аналіз форм і способів ведення бойових дій [4] свідчить,
що головним чинником, який зумовлює зміни в способах
підготовки та ведення бойових дій, є удосконалення і поява
новітніх ОВТ. Наприклад, у Збройних Силах колишнього
СРСР в 1960–1980 рр. тактика ведення бою підрозділами,
частинами та з’єднаннями Сухопутних військ значною мі-
рою розвивалася внаслідок удосконалення зброї, основни-
ми напрямами якого були:

для стрілецької зброї – збільшення дальності прямого
пострілу та підвищення точності стрільби; зменшення ка-
лібру та маси зброї; застосування боєприпасів нового типу;
уніфікація та зменшення кількості зразків; підвищення
живучості ствола і надійності зброї; оснащення зброї
підствольним гранатометом і приладами нічного бачення;

для протитанкових засобів індивідуального застосуван-
ня – збільшення дальності ведення вогню; підвищення бро-
небійності й точності влучання; збільшення площі уражен-
ня; зниження маси гранатометів та їх компактності; до-
сягнення багатофункціональності зброї.

для протитанкових комплексів – підвищення ймовір-
ності радіоелектронної протидії та влучання в складних
погодних умовах і вночі; застосування нових типів боєпри-
пасів; ведення стрільби за принципом “вистрілив–забув”;
підвищення надійності й захищеності; збільшення могут-
ності бойових частин; оснащення автоматизованими за-
собами розвідки та наведення; зростання багатофункціо-
нальності; перехід до комбінованих систем наведення та
самохідності (використання базових основ бойової техніки);

для бойових броньованих машин (ББМ) – підвищення
вогневої могутності, маневреності й живучості; автомати-
зація процесів розвідки та керування вогнем; оснащення
навігаційними засобами; застосування боєприпасів різних
типів та призначення; для бойових машин піхоти (БМП)
та бронетранспортерів (БТР) – крім того, підвищення мо-
дульності, десантомісткості й аеромобільності.

Зміна тактико-технічних характеристик стрілецької
зброї дала змогу удосконалити тактику дій механізованих

У
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підрозділів у ближньому вогневому бою. Удосконалення про-
титанкових засобів індивідуального застосування сприяло
підвищенню рівня автономності танкових (механізованих)
підрозділів під час виконання бойових завдань. Удоскона-
лення протитанкових комплексів забезпечило зниження ролі
танкових підрозділів під час прориву оборони та підсилення
вогневого ураження противника. Зросло значення ББМ під
час ведення бойових дій, підвищився їх вогневий вплив на
противника, а особливо збільшилась маневреність військ.

Удосконалення засобів збройної боротьби сприяло забез-
печенню спільних дій механізованих і танкових підрозділів
у єдиному броньованому бойовому порядку, підвищенню
маневреності, темпів наступу, автономності дій, активності
та стійкості військ в обороні. Стало можливим створення
активного фронту в тилу противника, забезпечувалось фор-
сування водних перешкод з ходу без залучення спеціальних
засобів і проведення додаткової підготовки.

Досвід локальних воєн і збройних конфліктів кінця ХХ –
початку ХХІ ст. [2, 3, 5] визначає вплив на розвиток так-
тики таких видів ОВТ:

високоточної зброї (розвідувально-ударних і розвіду-
вально-вогневих комплексів);

засобів автоматизації системи управління військами
(силами) та зброєю;

космічних систем розвідки і зв’язку та роботизованих
засобів;

зброї, заснованої на нетрадиційних принципах дії (ла-
зерної, променевої, високочастотної, інфразвукової тощо);

засобів радіоелектронної боротьби.
Під впливом оновленої матеріальної бази бою на сучас-

ному етапі починає формуватися його нова модель. Голов-
ну роль у цьому відіграє високоточна зброя, яка в нинішній
час утверджується як “центрова сила”. Простежуються еле-
менти функціонування артилерії в режимі розвідувально-
вогневих комплексів, які в перспективі розглядатимуться
не лише як системи озброєння, але й як форми організації
військ і якісно нові оперативно-тактичні системи.

Вплив високоточної зброї на розвиток тактики здійсню-
ється за такими напрямами, як трансформація бою по лінії
зростання його глибини, збільшення просторового розма-
ху бою і розмивання меж між супротивними сторонами та
сусідніми частинами й підрозділами. Прогнозується нема-
ло змін у змісті вогневого ураження противника.

Якщо оцінювати сучасні напрями розвитку високоточ-
ної зброї, то, судячи з досвіду, побачимо, що пріоритетів
набудуть переважно далекобійні засоби ураження. Це буде
дальній (дистанційний, безконтактний) бій, який у міру
удосконалення засобів збройної боротьби витіснить ближ-
ній бій і стане переважаючим. Головна відмінна риса даль-
нього бою – зростаючий просторовий розмах, коли розме-
жувальні лінії між з’єднаннями (частинами) і навіть лінія
бойового зіткнення сторін мають умовне значення, оскільки
межі дистанційного протиборства зумовлюються досяж-
ністю зброї.

Для дистанційного бою характерний також перехід від
послідовного вогневого впливу до одночасного, від ура-

ження на площах – до точкового, вибіркового. У перспек-
тиві вогневий бій виллється у вогневе змагання високо-
точних систем зброї, в якому найважливіше значення ма-
тиме виграш часу, випередження противника у виявленні
цілей та їх знищенні. З’явиться можливість ширшого зас-
тосування різних методів вогневого ураження: вибірково-
обмеженого, зонально-об’єктового, вогневого блокування,
бар’єрно-вогневого, вогневої ізоляції та ін.

Слід зазначити, що дальній (дистанційний) бій супро-
воджується чималими труднощами в його організації та
веденні. Основи дистанційного бою зараз перебувають у
початковому стані, тому потрібно уважно вивчити його
характерні риси для наукового відпрацювання змісту вог-
невого ураження в перспективі.

На розвиток тактики великий вплив справлятимуть:
подальша автоматизація систем управління військами

та зброєю, яка базуватиметься на розвитку технічних за-
собів збирання й обробки інформації із застосуванням
електронних обчислювальних машин 6-го і 7-го поколінь;

розроблення спеціального математичного та програм-
ного забезпечення, яке є стрижнем АСУ воєнного призна-
чення (головний пріоритет);

упровадження в АСУ нових інформаційних технологій,
у тому числі геоінформаційних і технологій ситуаційного
управління з використанням діалогових експертних систем;

створення інформаційно-об’єднаних систем розвідки,
цілеуказань, наведення та управління, а також систем зв’яз-
ку, електронної картографії та захисту інформації.

Інформаційно-об’єднана система повинна забезпечува-
ти автоматизоване управління всіма силами та засобами
угруповань збройних сил, починаючи від стратегічної лан-
ки й закінчуючи тактичною ланкою – до солдата й окре-
мого бойового засобу.

Напрямами впливу автоматизованої системи управлін-
ня військами і зброєю на розвиток тактики будуть:

прискорене збирання й обробка інформації;
скорочення часу на вироблення рішень і підвищення їх

якості;
зростання якості організації взаємодії та всебічного

забезпечення;
удосконалення методів роботи командира і штабу;
підвищення оперативності постановки бойових завдань.
Слід очікувати, що в найближчому майбутньому авто-

матизація систем управління військами (силами) та зброєю
охопить усі елементи процесу управління в тактичній ланці.

Одним із суттєвих чинників, який зумовлює значний
розвиток тактики, є інтенсивне удосконалення та поява
нових зразків космічної розвідки. Досвід іракської війни [5]
свідчить, що удосконалення космічних засобів розвідки зму-
шує вибірково доводити інформацію до тактичної ланки
управління, а в перспективі – до окремого солдата. Дове-
дення інформації до низової ланки управління військами
(силами) набуло розвитку лише наприкінці ХХ ст., коли
з’явилися зразки “інтелектуальної” високоінформативної
малогабаритної техніки. Впровадження інформаційно-
космічних технологій реально уможливлює “ведення бойо-
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вих дій на основі цифрових форм” [5]. Слід зазначити, що
космічні засоби в ХХІ ст. залишатимуться одним із най-
більш пріоритетних напрямів розвитку тактики.

Найближчими роками збройні сили провідних країн
світу оснащуватимуться роботизованими засобами – бойо-
вими машинами, безекіпажними транспортними засобами
для ведення розвідки, роботами-розвідниками. Вплив цих
засобів на розвиток тактики може спричинити виникнення
якісно нового виду загальновійськового бою – електрон-
но-роботизованого і дати поштовх розвитку нових способів
ведення загальновійськового бою. Завдяки створенню ро-
ботів, які можуть “мислити”, “бачити” й “чути”, різко підви-
щаться могутність і ударна сила військ, автономність і
мобільність їх дій, а також знизиться ступінь участі люди-
ни в процесі “розвідка – цілеуказання – ураження”. На-
слідком цього може бути створення малолюдного “авто-
матизованого поля бою”, в якому протистоятиме не лише
людина людині, але й одна автоматизована система іншій.

Особливе значення для розвитку тактики матиме ос-
нащення військ зброєю, заснованою на нетрадиційних
принципах дії. Наслідками впливу такої зброї на розви-
ток тактики будуть:

виникнення радіоелектронного бою як нового складо-
вого елементу загальновійськового бою;

можливість ураження окремих і групових цілей;
комплексне ураження противника.
Таку зброю можна перенацілювати, не залишаючи про-

тивникові часу на здійснення маневру. Її перевагами є
здатність уражати як одиничні, так і групові цілі та висо-
ка стійкість до протидії. З масовим упровадженням зброї,
заснованої на нетрадиційних принципах дії, система ком-
плексного вогневого ураження збагатиться новими вида-
ми ударів з використанням лазерної, променевої, надви-
сокочастотної, кінетичної та інфразвукової зброї. Поряд
зі створенням вогневих зон з’являться можливості для зав-
дання противнику енергетичного ураження.

Надзвичайно гостро розгорнеться протиборство в ефірі.
Можна очікувати, що на тактичному рівні воно виллється
в радіоелектронний бій, який становитиме сукупність уз-
годжених за метою, завданнями, місцем і часом заходів
щодо виявлення систем і засобів управління військами та
зброєю противника, їх радіоелектронного та енергетич-
ного заглушення, радіоелектронного захисту своїх систем
і засобів управління військами та зброєю, а також про-
тидії технічним засобам розвідки противника.

У радіоелектронному протиборстві основні зусилля ата-
куючої сторони на початковому етапі будуть спрямовані
на те, щоб зламати систему управління військами та зброєю
противника. Значний вплив здійснюватиметься на системи
комп’ютерних пристроїв з використанням так званої вірус-
ної гармати, здатної виводити з ладу елементи програмно-
го забезпечення та засоби автоматизації управління.

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) увійде в зміст загаль-
новійськового бою як його органічно нерозривний еле-
мент поряд із вогнем, ударом і маневром. Це змусить коман-
дирів і штаби ретельно прогнозувати радіоелектронну

обстановку, визначати можливі сили й засоби РЕБ против-
ника та його найважливіші радіоелектронні засоби, своє-
часно організовувати їх заглушення, намічати способи
дезорганізації системи РЕБ противника і встановлювати
порядок управління своїми силами й засобами РЕБ.

Отже, впровадження розглянутих нових ОВТ зумовить
зміни в структурі поля бою та основних напрямах розвит-
ку тактики. Якщо на сучасному етапі для загальновійсь-
кового бою характерна тривимірність (ширина, глибина і
висота), то в недалекому майбутньому з’являться нові сфери
бойового простору – інформаційна, електронна, ефірна.

Виникнення такої зброї сприятиме розвитку нових яко-
стей маневру, який у перспективному бою відіграватиме ви-
рішальну роль. Він удосконалюватиметься завдяки вико-
ристанню зброї спрямованої енергії, засобів РЕБ, роботи-
зованих і космічних засобів, пристроїв дистанційного міну-
вання, систем високоточної та інформаційної зброї.

Зросте значення і розширяться функції захисту військ,
який набуває всеосяжного характеру. Багатоманітність
засобів і способів нападу визначає застосування різних
способів захисту, особливо від високоточної зброї, засобів
масового ураження та зброї, заснованої на нетрадиційних
фізичних принципах. Заходи захисту мають бути адекватні
способам нападу.

Щоб перспективні форми та способи бойових дій пов-
ністю відповідали вимогам часу, потрібно постійно оновлю-
вати й розвивати озброєння та військову техніку, а також
своєчасно визначати тенденції розвитку тактики. Проте,
незважаючи на значне теоретичне обґрунтування, практич-
на реалізація нових форм і способів бойових дій становить
певні труднощі. Вони пов’язані насамперед з обмеженими
можливостями економіки держави щодо оснащення з’єд-
нань, частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил
України засобами ураження, розвідки, РЕБ, автоматизова-
них систем і зв’язку. Але освоєння цих процесів уможливить
в умовах реформування Збройних Сил України відповід-
ність військових кадрів вимогам до них, особливо з огляду
на виконання прийнятого державою курсу на інтеграцію в
європейські та євроатлантичні структури.
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Підготовка
інформаційно-
психологічних
операцій
з просування
товарів
на ринку озброєнь
Розглянуто методологічні основи планування на міжвідомчому рівні
інформаційно-психологічних операцій, що стосуються управління
ситуацією на світовому ринку озброєнь з метою укладення кон-
трактів. Запропоновано підходи до моделювання ситуації на світо-
вому ринку озброєнь та визначення стратегій і планів щодо управ-
ління ними.
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табілізація та поступовий розвиток економіки
України співвідносяться з розв’язанням низки
теоретичних і практичних проблем зовнішньої
торгівлі. Військово-технічне співробітництво
(ВТС) України є цілеспрямованою сукупністю

заходів, що забезпечують її участь у процесі міжнародних
передач товарів військового призначення та подвійного
використання (ТВППВ) шляхом реалізації на світових рин-
ках продукції та послуг оборонно-промислового комплексу
й закупівлі новітніх зразків озброєння, військової техніки
і технологій.

У зовнішньополітичному та стратегічному відношеннях
ВТС є одним із засобів самоутвердження України та зрос-
тання її світового авторитету.

Ринок озброєнь як об’єкт
інформаційно-психологічних операцій

Воєнно-політичний аспект міжнародних передач ТВППВ
полягає в тому, що вони здатні зміцнити безпеку і стабіль-
ність, посилити оборонний потенціал одержувачів, зупи-
нити (в разі загрози) потенційного агресора та відновити
регіональний баланс сил. Проте міжнародні поставки озб-
роєння можуть призвести до розгортання гонки озброєнь
у певному регіоні, що в ряді випадків провокує виникнен-
ня воєнної конфронтації. Крім того, через них можуть
поглибитися регіональні кризи й конфлікти, зазнати усклад-
нень процес пошуку напрямів урегулювання міжнародних
або внутрішніх конфліктів, тривати деструктивний харак-
тер конфронтації.

Воєнно-економічний аспект полягає в тому, що розви-
ток ВТС має ключове значення для розширення експорт-
ного потенціалу та підвищення науково-технічної й тех-
нологічної бази оборонних галузей промисловості в на-
прямі розроблення, виробництва, модернізації та знищен-
ня (утилізації) озброєння. Водночас на практиці склалася
ситуація, коли Україна, володіючи досить високим потен-
ціалом виробництва високотехнологічного конкуренто-
спроможного озброєння та військової техніки (ОВТ), не
має бажаних темпів зростання його експорту (табл. 1) [1].
Це висуває на порядок денний проблему розвитку експор-
ту ОВТ в Україні.

У ході конкурентної боротьби іноземні країни для здій-
снення тиску в цій сфері на інші держави використовують
міжнародно-правові, торговельно-економічні та інформа-
ційно-психологічні способи й методи:

сприяння прийняттю країн у міжнародні економічні або
воєнно-політичні організації, в яких вони домінують;

введення режиму ембарго;
здійснення фінансової допомоги;
інспірування інформаційно-пропагандистських кам-

паній з метою дискредитації ефективніших зразків озб-
роєнь конкурентів;

компрометацію дій урядів країн, які йдуть на укладан-
ня угод з державами-конкурентами, та ін.

Форми впливу, які використовуються країнами для до-
сягнення своїх цілей, найчастіше пов’язані з інформаційно-

С
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психологічним тиском на потенційних партнерів і конку-
рентів. Зокрема, незважаючи на дотримання Україною дер-
жавної політики відмови від співробітництва з “проблем-
ними” країнами, в зарубіжній пресі періодично з’являються
тенденційні повідомлення про її причетність до торгівлі
зброєю з країнами, що входять у зони воєнних конфліктів.

 Прикладами можуть бути повідомлення про продаж
танків Т-62 та літаків АН-32 афганським талібам (хоча жо-
ден суб’єкт в Україні, який має відношення до торгівлі
спецпродукцією, з часів її незалежності жодного контракту
з Афганістаном не укладав), про надходження з України
через Замбію до повстанського руху УНІТА декількох ви-
нищувачів МиГ та ін.

Доки витрачається час на перевірку цієї інформації,
вона живе своїм життям і завдає шкоди державі.

Тенденційні замітки з’являються в пресі або перед відпо-
відальними візитами (наприклад, перед візитом до Украї-
ни колишнього Держсекретаря США Мадлен Олбрайт
преса не проминула зачепити ту саму афганську тему), або
під час підготовки та реалізації великих контрактів з по-
стачання військової техніки, або в процесі активізації Ук-
раїни на тому чи іншому ринку.

Резонансними звинуваченнями в продажі Україною зброї
“не за правилами” можуть бути повідомлення про нібито
здійснений Україною експорт в Уганду 90 танків (агент-
ство “Reuters”, 26.11.1998), про поставку Україною в
Сьєрра-Леоне вертольотів Ми-8 (програма BВC World
News, що транслюється по нью-йоркському каналу
WLIW21, 11.01.1999) або про поставку Україною 50 тан-
ків до Анголи (російська служба радіостанції “Свобода”,
січень 1999) [2]. Але проведені відповідними структурами
Ради Безпеки ООН розслідування не підтвердили жодно-
го факту порушення Україною взятих на себе міжнарод-
них зобов’язань [3].

Аналіз змісту, часу й обставин появи на адресу України
звинувачень у несанкціонованій торгівлі ОВТ показує, що
вони пов’язані з перерозподілом світового ринку озброєнь
і намаганням традиційних постачальників не допустити
на нього потенційних конкурентів, безпідставно дискре-
дитуючи їх. Для країн-експортерів проблема полягає в
тому, що саме розслідування таких фактів та пов’язані з

цим загрози введення санкцій з боку ООН погіршують
зовнішньополітичний імідж держави як бездоганного
партнера у ВТС, значно ускладнюють розпочату перед-
контрактну роботу (іноді змушують відмовлятися від кон-
тракту) і впливають на прийняття рішень на державному
рівні в інших сферах.

Отже, для України питання підвищення її можливос-
тей у захисті власного інформаційного простору стає де-
далі більш актуальним і потребує особливої уваги держа-
ви з огляду на рівень збитків, яких може завдати країні
серія публікацій негативного забарвлення стосовно діяль-
ності на світовому ринку озброєнь.

Поряд з багатьма іншими причинами, безпідставні зви-
нувачення значною мірою сприяли відмові або програшу
України у відкритих тендерах, де вона була одним з голов-
них претендентів на перемогу. Такими були тендери на будів-
ництво електростанції в іранському місті Бушер (1998 р.) [4],
на закупівлю танків Туреччиною (1999 р.) [5], на закупівлю
танків Грецією (1998 р.) [6], на модернізацію бронетанко-
вої техніки Чехії, Угорщини й Польщі (1999 р.) [7], на заку-
півлю танків Малайзією (2000 р.) [8] тощо.

У зв’язку з цим найважливішим чинником сприяння збе-
реженню та зміцненню позицій країни на світовому рин-
ку озброєнь має бути підвищення ефективності інформа-
ційного супроводження на державному рівні реалізації
завдань ВТС.

Аналіз функцій управління в системі ВТС та їх загаль-
ного інформаційного супроводження на державному рівні
(табл. 2) показує, що в ході цього процесу найбільша ува-
га приділяється контролю, передусім експортному; пла-
нування, організація та мотивація здійснюються в межах
повноважень, а інформаційне супроводження практично
не виконується [9, 10].

Серед концептуальних напрямів розвитку сфери ВТС
визначено необхідність створення дієвої системи підтрим-
ки найважливіших проектів та ефективної протидії дест-
руктивному впливу з боку інших держав. У практичній
площині розв’язання цієї проблеми полягає в управлінні
на інформаційному рівні ситуацією на світовому ринку
озброєнь з метою укладення контракту щодо передачі
ТВППВ. Відсутність задовільної методологічної бази для

Таблиця  1 .  Реалізація основних видів звичайних озброєнь головними постачальниками* (у цінах 1990 р., млн доларів США)

* За даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру (SIPRI).

Країни 1996 р. 1997 р. 1998р.  1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 1998–2002 рр. 

США 9160 11 278 12 970 10 374 5489 4905 3941 37 723 
Росія 3309 2624 1595 3719 4443 5418 5941 20 741 
Франція 1833 3099 3370 1450 1040 1120 1617 8312 
Німеччина 1418 565 1201 1228 1235 542 745 4954 
Великобританія 1477 2433 1037 1044 1035 975 719 4811 
Україна 202 626 765 770 327 541 270 2673 
Китай 652 319 286 190 163 104 818 1561 

         

Усього у світі 20 476 24 609 23 176 21 250 15 463 16 163 16 492 92 544 
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цього зумовлює потребу розроблення науково-методич-
ного забезпечення управління ринковою ситуацією на сис-
темних засадах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що у
сфері створення методологічних засад системних дослі-
джень існує значний теоретичний доробок, напрацьований
такими вченими, як М. Месарович, А. А. Богданов, У. Росс
Ешбі, Дж. Клір, Д. Кліланд, В. М. Кінг, Є. Квейд, П. Чекланд,
І. В. Блауберг, В. М. Садовський, Е. Г. Юдін, Д. М. Гві-
шіані, Е. М. Мирський, С. А. Валуєв, В. М. Волкова,
Ю. І. Черняк, В. М. Спіцнадель та ін.

Невирішеним у загальній проблемі управління ситуа-
цією на ринку озброєнь, що знижує ефективність практич-
ної реалізації системного підходу в цій сфері, є те, що фор-
мальний апарат, який використовується в системному аналізі,
явно недостатній для розроблення адекватних моделей
структурно-складних і динамічних соціально-економічних
систем. Ще однією причиною недостатньої ефективності
реалізації системного підходу є проблема адекватної фік-
сації меж у моделі взаємодії системи з середовищем, тобто
формалізації структурних уявлень про середовище.

Модель взаємовідносин
суб’єктів ринкової ситуації

Розглянемо віртуальну ринкову ситуацію. Нехай має-
мо сторони: експортер (С1) та імпортер (С2). Експортер
прагне до розвитку експорту високотехнологічної про-
дукції, імпортер – до придбання потрібної високотехно-
логічної продукції на вигідних умовах. Цільовий фактор
ситуації – можливість укладення контрактів. Існує третя
сторона – наприклад, конкурент, який прагне максималь-
но знизити можливість розвитку експорту (зірвати кон-
тракт або зайняти місце будь-якої сторони).  Вважатиме-
мо, що експортер та імпортер є традиційними партнера-
ми. На рис. 1 показано фрагмент взаємодії сторін у рин-
ковій ситуації.

Безумовно, суб’єкти експортно-імпортної операції (ЕІО)
керуються власними експортно-імпортними можливос-
тями та мотивами, враховують характер міжнародних сто-

сунків, поточну політичну, економічну й соціальну ситуації
тощо. Разом з цим, вони тимчасово об’єднуються в єдину
систему (С0), в якій системотвірними виступають укладен-
ня та виконання контракту з експорту (імпорту) ТВППВ.
Це зумовлено тим, що обидві сторони завжди мають певні
спільні інтереси щодо нерозголошення частини або всіх
відомостей, які стосуються торгівлі. Такими відомостями
найчастіше бувають цілі експорту–імпорту (збільшення
воєнного потенціалу, спільне виробництво ОВТ, поширен-
ня ринків збуту та ін.), вартість продукції та інші умови
контракту, обсяги продукції, її технічний і технологічний
рівень, терміни реалізації ЕІО тощо.

Спільні інтереси спонукають сторони до розроблення
узгодженої низки заходів для забезпечення конфіденцій-
ності відповідних етапів ЕІО. Це можуть бути заходи щодо
втаємничення відповідних відомостей, легендування мети
й ходу контракту, формування потрібного інформаційного
уявлення в міжнародної спільноти про умови контракту,
в тому числі й дезінформування.

У третьої сторони (С3) можуть бути інтереси двох видів:
вивчення стану воєнного потенціалу експортера і (або)

імпортера, напрямів його зміни та характеру воєнно-еко-
номічних і воєнно-політичних стосунків сторін;

забезпечення власних інтересів економічного або полі-
тичного характеру, якими можна вважати просування в
ролі експортера або імпортера власної держави, знижен-
ня воєнного потенціалу одного із суб’єктів міжнародних
передач ТВППВ, вплив на вибір одним із суб’єктів певно-
го торговельного партнера чи продукції та ін.

Щоб забезпечити свої інтереси, третя сторона вживає
відповідних заходів щодо моніторингу ходу міжнародних
передач ТВППВ між сторонами С1 і С2 та (або) щодо впли-
ву на їх хід. Ці заходи здійснюються переважно в умовах
інформаційної протидії з боку суб’єктів ЕІО.

Сторона С3 має здійснювати також заходи, які забез-
печують прихованість своєї діяльності як щодо моніторин-
гу ситуації, так і стосовно впливу на хід міжнародних пе-
редач ТВППВ між сторонами С1 і С2. У даному разі сторони
С0 і С3 мають протилежні інтереси і виступають суб’єкта-

Державні структури Планування Організація Мотивація Експортний  
контроль  

Загальне 
інформаційне  
супроводження 

Адміністрація Президента України – – + + – 

Комітет з політики ВТС та експортного контролю – – + + – 

Міністерство закордонних справ України – – – + – 

Міністерство оборони України + + – + – 

Міністерство промислової політики України + – + + – 

Служба безпеки України – – – + – 

Служба експортного контролю – – – + – 

Структури державного посередника + + + + – 

Оборонно-промисловий комплекс + + + + – 

Митна служба – – – + – 

 

Таблиця  2.  Виконання функцій управління в системі ВТС України та їх інформаційного супроводження на державному рівні
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ми інформаційної боротьби, об’єктом якої є міжнародні
передачі ТВППВ.

Отже, суб’єкти інформаційної боротьби мають здійсню-
вати різні, навіть протилежні за метою і змістом заходи:
суб’єкти ЕІО – всебічний захист експортно-імпортної опе-
рації, сторона С3 – моніторинг ходу операції та вплив на її
хід. Останнім часом основною формою інформаційної
боротьби на ринку озброєнь стала інформаційно-психо-
логічна операція (ІПсО) [11, 12].

Особливості планування
інформаційно-психологічних операцій

на державному рівні
Залежно від характеру експортно-імпортної операції

будь-яка країна може виступати як суб’єкт операції або
як третя сторона. Розглянемо процес планування інфор-
маційно-психологічної операції, спрямованої на управлін-
ня ринковою ситуацією в інтересах укладення контракту
з позиції країни-експортера. З урахуванням специфіки
управління ситуаціями на ринку озброєнь, інтегрований

ефект у ході управління можна отримати, якщо плануван-
ня ІПсО здійснюватиметься на державному рівні. Таке пла-
нування має свої особливості.

1. Операція на державному (міжвідомчому) рівні ста-
новить систему взаємопов’язаних за об’єктом, цілями й
завданнями та узгоджених за часом і простором окремих
операцій, які можуть проводитися, наприклад, відомчими
структурами. Для підготовки та проведення операції ство-
рюється гнучка багаторівнева ієрархічна організаційна
структура.

2. Відомчі компоненти системи операцій характеризу-
ються відносною стабільністю цільового та функціональ-
ного призначення, але вони залежать від прийнятих цілей
і стратегій та сформованої для цього структури.

3. Кожна операція як об’єкт планування є своєрідною
стосовно особливостей ситуації і характеризується прита-
манними їй цілями, завданнями та умовами проведення, а
також певною сукупністю факторів, зв’язків і процесів.

4. Управління ситуаціями у воєнно-економічній сфері
не може бути повністю формалізованим (отже, алгоритмі-

Рис. 1. Взаємодія учасників ринкової ситуації



34

Наука і оборона 1’2005

Підготовка
інформаційно-психологічних операцій
з просування товарів на ринку озброєнь

зованим), що потребує розроблення взаємопов’язаного
комплексу формалізованих моделей та експертних про-
цедур.

З системних позицій інформаційно-психологічну опе-
рацію доцільно розглядати на різних рівнях абстрагуван-
ня (стратах) – від формування проблеми, яку потрібно
розглянути, до її практичної реалізації. На рис. 2 виділено
два рівні абстрагування – міжвідомчий (страти 5–2) і відом-
чий (страта 1).

Залежно від складності завдань, виконуваних певним
відомством, страта 1 може бути розкрита всіма іншими
стратами. Пунктирними стрілками показано взаємодію
відомчих структур. Звичайно, стратифікація є умовною,
проте вона, з одного боку, відбиває етапи підготовки та

проведення операції, з іншого – допомагає зрозуміти, що
одну й ту саму систему на різних стадіях дослідження і
проектування можна визначати різними способами, але
математичні методи, які застосовуються на різних стра-
тах, мають бути узгоджені між собою.

Моделювання розвитку ситуації
на ринку озброєнь

Труднощі прийняття рішень у процесі розгляду завдань
управління ситуацією на ринку озброєнь зумовлюються
такими характерними для цієї сфери особливостями:

взаємозв’язком процесів (воєнно-політичних, економіч-
них, соціальних тощо), які відбуваються на ринку озбро-
єнь, і їх багатоаспектністю, через що неможливо виділяти

Рис. 2. Стратифіковане відображення операції
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й детально досліджувати окремі явища (наприклад, лише
воєнно-політичні або економічні);

відсутністю достатнього обсягу кількісної інформації
про динаміку процесів, що змушує використовувати для
їх формалізації поряд з кількісною якісну інформацію;

необхідністю врахування поведінки та створення по-
трібного балансу інтересів учасників ситуації.

Аналіз особливостей ситуацій на ринку озброєнь і ме-
ханізмів управління ними дає змогу сформулювати певні
концептуальні положення.

1. Моделюючи й досліджуючи воєнно-економічні си-
туації (ВЕС), до яких належить і ситуація на світовому
ринку озброєнь, потрібно виділяти два аспекти – техніко-
технологічний і соціогуманітарний. Техніко-технологіч-
ний аспект подається множиною виробничо-збутових про-
цесів, які мають матеріальну й нематеріальну природу.
Соціогуманітарний аспект пов’язаний з потребою враху-
вання таких категорій, як інтереси, цінності, цілі, стратегії
та можливості суб’єктів ЕІО. Саме мета є системотвірним,
інтегрувальним чинником, який об’єднує окремі суб’єкти
в цілісну систему.

Взаємодія соціогуманітарного та техніко-технологіч-
ного аспектів воєнно-економічної ситуації полягає в тому,
що інтереси, цінності та цілі є визначальними для вста-
новлення пріоритетів або обмежень під час вибору тих чи
інших альтернатив.

2. Необхідність урахування високого рівня невизначе-
ностей процесів ВЕС, а також особливостей кожної кон-
кретної ситуації висуває певні вимоги до математичного
апарату. Він повинен:

відповідати перспективним тенденціям моделювання та
орієнтуватися на характер і зміст проблеми;

забезпечувати вироблення укрупнених комплексних
рішень і підтримувати вибір остаточної альтернативи на
основі порівняння варіантів за ефективністю;

формувати та вибирати рішення з урахуванням дина-
міки наслідків у довгостроковому плані (рішення мають
бути сталими в широкому діапазоні зміни невизначених
факторів);

оцінювати наслідки впливу стратегії певного суб’єкта
ситуації на функціонування і розвиток інших суб’єктів;

розглядати розв’язання задач управління ринковою
ситуацією як безупинний процес, який здійснюється про-
тягом усього циклу управління в міру надходження нової
інформації;

забезпечувати гнучкість моделей і давати змогу корис-
тувачеві самостійно налаштовувати їх згідно зі своїми
потребами.

3. Як методологічний базис для розроблення методів,
моделей, інструментів і методик управління воєнно-еко-
номічною ситуацією слід використовувати принципи реф-
лексивного управління, які ґрунтуються на врахуванні
цілей і всебічних знань суб’єктів безпосередньо про рин-
кову ситуацію та її розвиток.

Зміст, етапи та процедури системного аналізу станов-
лять упорядкований процес підготовки рішення, який здій-

снюється цілеспрямовано за певними правилами. Послі-
довність визначених та упорядкованих етапів з рекомендо-
ваними методами й способами їх виконання є методикою
системного аналізу. Вона має орієнтуватись на необхід-
ність обґрунтування повноти аналізу й формування мо-
делі прийняття рішень та адекватно відбивати досліджу-
ваний процес або об’єкт.

Для оцінювання обстановки створюють формалізова-
ну модель ситуації. Усі базові (основні) фактори ринкової
ситуації поділяють на цільові, загальносистемні та фак-
тори управління.

Цільовими факторами є така визначена підмножина
факторів, яка відбиває чітке уявлення учасника про їх ба-
жане значення. Вибір (або зміна) мети учасником визна-
чається множиною неформалізованих причин, інтересами
учасника ситуації, його ставленням до поточного стану
експортно-імпортної операції, суб’єктивним прогнозом
подальшого розвитку ситуації тощо.

Фактори (важелі) управління – це такі фактори, на зна-
чення яких учасник може безпосередньо впливати (реалі-
зуючи певні заходи та дії в межах обраного сценарію) з
метою управління розвитком ринкової ситуації в своїх
інтересах.

Загальносистемні  фактори  характеризують ситуацію
на світовому ринку озброєнь. Прикладами таких факторів
можуть бути еластичність сегмента ринку, рівень конку-
ренції, рівень вимог міжнародних режимів експортного
контролю тощо.

На основі моделі ситуації прогнозують тенденції її са-
морозвитку. Якщо тенденції змін цільових факторів ситу-
ації не відповідають цілям операції, то приймають рішен-
ня на проведення операції і визначають її задум, тобто
бажаний стан цільових факторів. Для формування рішен-
ня щодо операції генерують декілька варіантів розвитку
ситуації та обирають кращий. Сценарій розвитку визна-
чає, які фактори управління та в якому напрямі потрібно
змінити для досягнення бажаних змін цільових факторів.
Отже, сценарій є необхідною проміжною ланкою між ета-
пами цілепокладання та формуванням оптимальних планів
конкретних робіт.

Найскладнішим завданням з погляду формалізації є
алгоритмічне розроблення сценарію управління ситуа-
цією. Останнім часом для аналізу та управління розвит-
ком різних систем, у тому числі соціально-економічних,
чимраз більшого поширення набуває метод системної
динаміки (System Dynamics), основи якого розроблені
Дж. Форрестером (США) у 50-х роках [13]. Назва методу
не зовсім точно відбиває його суть, тому що, використо-
вуючи його, імітують поведінку системи, яка моделюєть-
ся з урахуванням часу та внутрішньосистемних зв’язків.
Через це останнім часом цей метод часто називають іміта-
ційним динамічним моделюванням (System Dynamics Simu-
lation Modeling).

 Загальними положеннями методу системної динаміки
є те, що певну систему можна подати у вигляді складної
структури, елементи якої тісно пов’язані та позитивно або
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негативно впливають один на одного. Зв’язки між елемен-
тами можуть бути розімкненими та замкненими (контурни-
ми), коли первинна зміна в одному елементі, пройшовши
через контур зворотного зв’язку, знову впливає на той
самий елемент.

Складність структури та внутрішня взаємодія зумовлю-
ють характер реакції системи на вплив зовнішнього сере-
довища і траєкторію її поведінки в майбутньому. Поведін-
ка системи може через деякий час відрізнятися від очікува-
ної (а інколи бути протилежною) з внутрішніх причин.

У разі імітаційного динамічного моделювання розроб-
ляють модель, яка відбиває внутрішню структуру систе-
ми, потім майбутню поведінку моделі досліджують на
ЕОМ. Це дає змогу дослідити поведінку системи в цілому
та її окремих складових.

Реалізовуючи імітаційні динамічні моделі, використо-
вують специфічний математичний апарат, який уможлив-
лює врахування каузальних зв’язків між елементами (в да-
ному разі – факторами) системи та динаміки змін кожно-
го елемента. Найбільш відомими й випробуваними на ряді
практичних задач моделювання ситуацій, які за характе-
ром наближаються до соціально-економічних, є системи
когнітивного моделювання стратегічних рішень “Космос”
(Україна) [14] та “Ситуація” (Росія) [15], основою яких є
використання когнітивних карт ситуації. Ці системи да-
ють змогу прогнозувати саморозвиток ситуації та, в разі
потреби, синтезувати стратегію управління нею.

Наприклад, у системі “Космос” структура ситуації має
вигляд орієнтовано навантаженого графа D(F, W), де F –
множина базових факторів, W ⊆   F × F – множина орієнто-
ваних дуг графа, навантажених значеннями сили та на-
прямами впливів wi,j ∈  W, wi,j ∈  [−1, +1], i, j = 1, …, N
(N – кількість факторів).

Основою побудови орієнтованого графа є системний
аналіз і методи декомпозиції. На першому етапі з ураху-

Таблиця  3.  Фрагмент варіанта цілей експортера

ванням повного відображення ситуації та збереження на-
очності когнітивної карти будують її концептуальну модель,
яка містить 15–20 факторів. Фрагмент  узагальненої когні-
тивної карти для модельного прикладу показано на рис. 3.

Для збереження його наочності знаки взаємовпливу
факторів наведені лише для елемента когнітивної карти
“Ступінь державного протекціонізму експорту”. На наступ-
них етапах деталізують складові карти. Загальна кількість
факторів ситуації становить декілька десятків.

Далі визначають стратегію забезпечення тенденцій
розвитку ситуації. Для цього експортер задає бажані зна-
чення множини цільових факторів у системі координат
“вага фактора – ступінь довіри”. Показник “ступінь до-
віри” характеризує міру впевненості експерта у значенні
ваги фактора.

У табл. 3 наведено приклад, який показує, що експор-
тер задав такі показники: середні і разом з тим неконфліктні
можливості для розвитку експорту; досить високий і не-
конфліктний рівень задоволення загальних інтересів для
себе і для імпортера; низький рівень задоволення загаль-
них інтересів конкурента; досить високу можливість ство-
рення виробничих альянсів.

Рис. 3. Фрагмент когнітивної карти ринкової ситуації

Цільовий фактор Вага фактора 
[–1; +1] 

Ступінь довіри  
[0; +1] 

Можливість укладення контракту 0,326 0,502 

Рівень задоволення загальних інтересів 
експортера  0,452 0,425 

Рівень задоволення загальних інтересів 
імпортера 0,538 0,632 

Рівень задоволення загальних інтересів 
конкурента –0,330 0,346 

Можливість створення виробничих  
альянсів 0,370 0,346 
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Та б л и ц я  4.  Значення факторів управління для варіанта
стратегії

Ця задача має кілька варіантів розв’язання (стратегій).
Фрагмент одного з них ілюструє табл. 4.

Результати моделювання показали, що для реалізації
обраного варіанта цільового вектора експортера потрібна
така динаміка факторів управління:

експортер та імпортер мають бути однаково орієнто-
вані на геополітичний центр сили;

рівень економічних можливостей з виробництва екс-
портної продукції в замкненому циклі та ступінь відповід-
ності цієї продукції сучасним вимогам повинні бути до-
сить високими;

у експортера й імпортера має забезпечуватися стабіль-
на внутрішня соціально-політична обстановка, але в кон-
курента вона повинна бути підірвана;

потрібно забезпечити високий рівень впливу засобів
масової інформації експортера при практично повному
блокуванні ЗМІ конкурента та ослабленні ЗМІ геополі-
тичного центра сили.

Моделюючи розвиток ринкової ситуації, слід врахову-
вати, що її учасники є активними суб’єктами і їхні дії так
чи інакше впливають на розвиток ситуації. Кожна сторо-
на операції має власне уявлення про ситуацію та нама-
гається мислити за іншу сторону, що зумовлює доцільність
використання принципу рефлексивного управління в про-
цесі моделювання розвитку ринкової ситуації.

Суть рефлексивного управління полягає в проведенні
заходів інформаційно-психологічного впливу, спрямова-
них на створення такого уявлення про ринкову ситуацію
в однієї із сторін, яке буде найбільш бажаним іншій сто-

Фактор управління Вага фактора 
[–1; +1] 

Ступінь довіри  
[0; +1] 

Рівень орієнтованості експортера на центр 
геополітичної сили 0,509 0,502 

Рівень орієнтованості імпортера на центр 
геополітичної сили 0,754 0,632 

Рівень державного протекціонізму кон-
курента –0,374 0,165 

Ступінь відповідності продукції сучас-
ним вимогам 0,492 0,502 

Рівень можливостей з виробництва екс-
портної продукції замкненого циклу 0,490 0,496 

Рівень соціально-політичної стабільності 
експортера 0,512 0,502 

Рівень соціально-політичної стабільності 
імпортера 0,454 0,322 

Рівень соціально-політичної стабільності 
конкурента –0,422 0,322 

Рівень впливу засобів масової інформації  
експортера 0,741 0,384 

Рівень впливу засобів масової інформації 
конкурента –0,745 0,429 

Рівень впливу засобів масової інформації  
центра геополітичної сили –0,543 0,234 

 

роні з позиції впливу на ситуацію. У цьому разі мають бути
враховані цілі та уявлення суб’єктів ринкової ситуації про
її розвиток, а також їх можливості щодо впливу на нього.

Проте в існуючих когнітивних моделях донині не роз-
роблено засобів, які дають змогу враховувати властивості
рефлексії та визначати стратегії рефлексивного управління
на підставі когнітивних карт. Разом з тим, наукова школа
В. Лефевра досліджує рефлексивні процеси в межах мате-
матичної психології [16]. Але практичне використання цих
результатів обмежене особливостями математичних мо-
делей, які не враховують структури й динаміки розвитку
ситуації.

Пропонується використовувати підхід, який усуває роз-
рив між двома напрямами підтримки прийняття рішень. Для
цього на метарівні створюється система уявлень суб’єктів
ситуації у вигляді комплексу когнітивних карт, кожна з
яких моделює уявлення про ситуацію та її розвиток інших
суб’єктів ринкової ситуації.

Результати, отримані моделюванням багаторазового
відображення уявлення суб’єктів ринкової ситуації, є під-
ставою для визначення задуму ІПсО та основних напрямів
і завдань інформаційно-психологічного впливу. Задум
щодо проведення ІПсО в інтересах управління ситуацією
на ринку озброєнь зумовлюється тенденціями її самороз-
витку та бажаними значеннями цільових факторів, які за-
безпечують укладення контракту на передачу ТВППВ.
Рішення стосовно операції є обраним сценарієм, за яким
можуть забезпечуватися значення цільових факторів. На-
прям і завдання інформаційно-психологічного впливу виз-
начаються множиною та напрямами змін факторів управлін-
ня, вплив на значення яких забезпечує перехід ринкової си-
туації в стан, що характеризується бажаними значеннями
цільових факторів.

Формалізація процесу
планування дій у ході операції

Залишається дістати відповідь на запитання, як забез-
печити зміну ситуативних факторів управління в потрібно-
му напрямі. Отже, на наступному етапі підготовки ІПсО
визначають план операції, тобто комплекс взаємопов’я-
заних завдань, результатом виконання яких буде реаліза-
ція обраного сценарію та розроблення сіткового графа
плану операції.

Планування операцій належить до класу слабкострук-
турованих задач, для формалізації яких використання ме-
тодів оптимізації традиційної математики або викликає
суттєві труднощі, або взагалі неможливе.

Апарат формалізації поведінки складних систем в умо-
вах апостеріорної та апріорної невизначеності об’єктив-
ного й суб’єктивного походження, формалізації каузаль-
них, часових і просторових відношень між елементами цих
систем та їх станами, можливостей з виконання дій тощо
має задовольняти такі основні вимоги:

відбивати ієрархічну структуру предметної області, а
також семантичні й прагматичні характеристики понять і
відношень та їх взаємозв’язок у цілеспрямованих процесах;
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забезпечувати розв’язання задач планування на основі
апріорних знань (довгострокове планування) і спільного
аналізу даних про поточну ситуацію та апріорних знань
(оперативне планування);

забезпечувати розв’язання задач оптимального плану-
вання обчислювального процесу, управління й обробки
інформації на основі кількісних обмежень на значення ке-
рованих змінних і обмежень, виражених поняттєвими ка-
тегоріями;

враховувати динамічність умов діяльності модельова-
них об’єктів і процесів формування рішень;

бути конструктивними стосовно розв’язання задач син-
тезу плану дій.

Як математичний апарат, що найбільшою мірою задо-
вольняє сформульовані вимоги, пропонується логістичне
програмування [17]. Математичне формулювання задачі
логістичного програмування в загальному вигляді можна
записати так: мінімізувати скалярну компоненту ϕ(x) цільо-
вої функції F(x)/ϕ(x) на множині

x = {x: qi (x) ≥ 0, i = 1, …, n; Pk(x), k = 1, …, m},

де F(x) – формула, що описує цільовий стан поняттєвими
категоріями; Pk (x) – формули, що описують обмеження
змістового характеру; ϕ(x), qi (x) – скалярні функції.

За допомогою поняттєвих категорій описують законо-
мірності функціонування систем, властивості й можливості
окремих елементів, рекомендації щодо планування дій, цілі
функціонування та ін. Термін “логістичне програмування”
виправданий тим, що в основі формалізації задач визначаль-
ним є розроблення аксіоматичної або логістичної системи.

Під час логічного виведення для формування оптималь-
ного варіанта дій використовують механізм процедурно-
го приєднання. Такі механізми можуть бути різними, про-
те з огляду на багатокроковий характер процесу логічно-
го виведення найбільш виправданим є використання прин-
ципу оптимальності Белмана. Процедура виведення “від
цілі” дає змогу в процесі побудови дерева логічного виве-
дення формувати оцінки досяжності з деякого стану Si сис-
теми, що підлягає моделюванню, її цільового стану Sц , а
процедура виведення “від початкових умов” – навпаки,
уможливлює формування оцінки досяжності з початково-
го стану Sп системи деякого її стану Si .

Вихідними даними для побудови дерева виведення є:
фактори управління ринковою ситуацією, визначені на

етапі формування рішення, та їх значення, які слід забез-
печити (в даному разі вони виступають як цілі);

поданий множиною логічних тверджень опис заходів з
інформаційно-психологічного впливу (захисту), який від-
биває умови здійснення кожного заходу, його результат і
ресурсні витрати (часові й матеріальні), а також опис мож-
ливих виконавців.

Зокрема, підвищення рівня впливу ЗМІ експортера та
значного зниження рівня впливу ЗМІ конкурента (див.
табл. 4) можна досягти:

виявленням і нейтралізацією засобів збирання інфор-
мації конкурентами;

захистом елементів інформаційної інфраструктури краї-
ни-експортера;

проведенням заходів з легендування та введення в ома-
ну конкурента;

здійсненням заходів з інформаційно-психологічного
впливу на міжнародну спільноту з метою формування в
неї уявлення про високі характеристики об’єкта ЕІО тощо.

Розв’язання задачі планування ІПсО полягає в побу-
дові І–АБО-дерева виведення логічної формули (кон’юнк-
ція факторів управління), яка описує цільовий стан рин-
кової ситуації, з сукупності тверджень, що відбивають мож-
ливості експортера щодо інформаційно-психологічного
впливу на ринкову ситуацію, та в пошуку оптимального,
з позиції обраного показника якості, варіанта доведення
на І–АБО-дереві.

Визначений варіант плану дій для досягнення постав-
лених цілей у вигляді І–АБО-дерева виведення із зазначе-
ними ресурсними витратами на здійснення кожного захо-
ду за допомогою низки правил перетворюється в сітко-
вий план ІПсО, який містить усю необхідну інформацію
для проведення ІПсО, спрямовану на переведення ринко-
вої ситуації до стану, сприятливого для укладення контрак-
ту. Синтезований таким чином сітковий план ІПсО слу-
жить основою для формування конкретних завдань відом-
чим та іншим структурам, які залучаються до ведення
інформаційно-психологічної операції, а також для коор-
динації дій цих структур і контролю за ходом операції.

З викладеного в цій статті можна зробити певні вис-
новки.

1. Україна, володіючи досить високим потенціалом
виробництва високотехнологічного конкурентоспромож-
ного озброєння та військової техніки, не має бажаних
темпів зростання їх експорту. Одна з основних причин
такого стану – недосконалість механізмів протидії деструк-
тивному впливу та механізмів активного впливу на хід
укладення контрактів на світовому ринку озброєння. Це
потребує створення на державному рівні структур, націле-
них на організацію та інформаційне супроводження вій-
ськово-технічного співробітництва для забезпечення на-
ціональних інтересів України на ринку ТВППВ.

2. Операції щодо інформаційного супроводження ук-
ладення контрактів на світовому ринку озброєнь є своє-
рідними, і це потребує наукового забезпечення процесу їх
планування на основі методології системного аналізу.

3. Запропонований підхід до підготовки інформацій-
но-психологічних операцій щодо управління ситуацією на
світовому ринку озброєнь в інтересах укладення контрак-
тів з передачі ТВППВ враховує системну динаміку про-
цесів ринкової ситуації, невизначеність і неповноту інфор-
мації, індивідуальні уявлення про ситуацію в її суб’єктів і
орієнтується на виявлення тенденцій розвитку ринкової
ситуації та синтез плану ІПсО стосовно забезпечення про-
сування товарів на ринку озброєнь.

4. Застосування розглянутого методичного апарату до
аналізу деяких тендерів, у яких Україна брала участь як
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експортер ОВТ, виявило можливі напрями удосконален-
ня їх інформаційного супроводження, реалізація яких сут-
тєво підвищила б імовірність укладення контрактів на
світовому ринку озброєнь.
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На основі системного математичного аналізу розраховано скла-
дові частини та розроблено перспективну (до 2015 р.) модель визна-
чення потреби в ліжках і медичному персоналі військових госпіталів
Міністерства оборони України.
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дним з важливих елементів військової реформи
в Україні є визначення необхідної чисельності,
структури й завдань Збройних Сил на основі
зіставлення потреби в ресурсах з рівнем фінан-
сових можливостей держави.

Досягнення мети будь-якої реформи можливе лише на
основі наукового супроводження всіх її етапів. Ця стаття
є прикладом такого супроводження в розробленні моделі
потреби у військово-медичних ресурсах за умов кількісного
скорочення і якісного удосконалення Збройних Сил. Наве-
дені в ній методичні принципи можуть бути використані
управліннями й установами Міністерства оборони України
для довгострокового планування потрібних сил і засобів
при заданих характеристиках окремих військових форму-
вань (з’єднань) чи Збройних Сил у цілому.

Актуальність проблеми. В обстановці, що склалася в
нинішніх Збройних Силах України через недостатнє впро-
вадження принципів здорового способу життя і заходів
превентивної медицини, в системі військової охорони здо-
ров’я переважає відновлювальний тип надання медичної
допомоги, в якому головну роль відіграє стаціонарне ліку-
вання. Планування стаціонарної медичної допомоги, що
надається військовослужбовцям і пенсіонерам Міністер-
ства оборони України, передбачає насамперед проведення
науково обґрунтованих розрахунків потреби в госпіталь-
них ліжках і медичному персоналі.

Кількість госпітальних ліжок – це обов’язковий показ-
ник, який характеризує штат військового госпіталю та об-
сяг необхідного медичного й господарського майна. Він вра-
ховується в мобілізаційних завданнях медичним частинам і
установам у разі переведення їх з мирного на воєнний час.

Іншим основним ресурсом системи військової охорони
здоров’я є її кадровий потенціал. Кількість, фахова структу-
ра і кваліфікація медичних кадрів – необхідні умови та за-
порука забезпечення якості медичної допомоги. Передусім
від цих показників залежить виконання завдань, які стоять
перед медичною службою.

Авторами статті вперше розроблено довгострокову
багатофакторну модель потреби в ліжковому фонді та
медичних кадрах для Збройних Сил України на період до
2015 р. Крім прикладного значення, ця модель може
відігравати роль підґрунтя важливості проведення рефор-
ми системи військової охорони здоров’я.

У США значна увага приділяється визначенню в най-
коротші терміни приблизної (gross assessment), але досить
імовірної потреби в медичних ресурсах. Відпрацьовано
методики розрахунку санітарних втрат, ліжкового фон-
ду, евакуаційних транспортних засобів і медичного май-
на, прозоре розуміння яких є обов’язком персоналу, що
відповідає за планування медичного забезпечення військ.

Складові частини розрахунку потреби в медичних ре-
сурсах. Потреба в ліжках для військових госпіталів зале-
жить від таких складових:

чисельності й структури обслуговуваних контингентів;
рівня та структури (за класами) захворюваності обслу-

говуваних контингентів;

О
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фактичної потреби підлеглих контингентів у стаціонар-
ному лікуванні;

середньої тривалості перебування хворого на ліжку;
середньорічної зайнятості ліжка;
розвитку та інфраструктури стаціонарозамінної медич-

ної допомоги.
Потребу в медичному персоналі госпітальної ланки до-

цільно прогнозувати на основі розрахункової, визначеної
заздалегідь чисельності госпітальних ліжок на 1000 обслу-
говуваних осіб та аналізу даних щодо забезпеченості медич-
ним персоналом цивільних лікувальних закладів охорони
здоров’я України, Росії та ряду європейських країн.

За нашими розрахунками на основі звітних даних та
останніх вітчизняних і закордонних публікацій [1], показ-
ники стаціонарної медичної допомоги в країнах з різними
рівнями розвитку економіки в 1990-ті роки значно варію-
вали (табл. 1). Згідно з даними Українського інституту гро-
мадського здоров’я [2], забезпеченість стаціонарними ліжка-
ми на 1000 чол. у Канаді становить 5,7, у Німеччині – 7,2, в
інших країнах Організації економічного співробітництва і
розвитку – 8,4, в Україні за станом на 1 січня 2002 р. – 8,75.

Станом на 2001 р. забезпеченість госпітальними ліжками
в Збройних Силах України становила приблизно 38 ‰ (без
урахування пенсіонерів Міністерства оборони України).
Згідно з прогнозами Всесвітнього банку та ВООЗ, потреба
в ліжковому фонді для населення України становитиме:
у 2005 р. – 10 ‰, 2010 р. – 9,5 ‰, 2015 р. – 9 ‰. У Російській
Федерації станом на 1999 р. цей показник дорівнював:
у Збройних Силах – 8,8 ‰, в громадській системі охорони
здоров’я – 11,6 ‰, в інших силових міністерствах і відом-
ствах – 12,4 ‰ [3].

Чисельність і структура обслуговуваних контингентів.
Чисельність особового складу Збройних Сил України на по-
чаток 2004 р. становила близько 330 тис. осіб. У 2010 р. вона
буде скорочена до 150–170, а в 2015 р. – до 90–100 тис. осіб.

Фактична потреба військовослужбовців у стаціонар-
ному лікуванні значною мірою залежить від їх структу-
ри. Зокрема, зростання частки осіб контрактної служби
(у 2015 р. – до 77 % усієї чисельності Збройних Сил) з
вищою початковою медичною придатністю до несення вій-
ськової служби сприятиме зменшенню фактичної госпі-
талізації, скороченню середньої тривалості перебування
хворого на ліжку, збільшенню обороту ліжка.

У військових госпіталях перебуває на обслуговуванні
також близько 400 тис. пенсіонерів Міністерства оборони.

Висока смертність у цій віковій групі призведе до того,
що навіть за стрімкого скорочення чисельності Збройних
Сил у наступні десять років загальна чисельність пенсіо-
нерів, які перебуватимуть на медичному обслуговуванні,
поступово зменшуватиметься.

Рівень і структура (за класами) захворюваності обслу-
говуваних контингентів. Статистичні дані за період 1994–
2003 рр. [4] свідчать про стійке зростання загальної захво-
рюваності військовослужбовців строкової служби (на 42,6 %,
станом на 2003 р. – близько 1600 ‰) і військовослужбовців
за контрактом (на 32,1 %, станом на 2003 р. – близько 600 ‰)
та про незначне зростання захворюваності офіцерського
складу (на 9,4 %, станом на 2003 р. – близько 630 ‰).

Нині у Збройних Силах України найнижчий рівень за-
хворюваності характерний для військовослужбовців за кон-
трактом. У її структурі перші три місця посідають хвороби
органів дихання (58,2 %), шкіри й підшкірної клітковини
(7,5 %) та органів травлення (4,4 %). Серед офіцерів захво-
рюваність теж очолюють хвороби органів дихання (57 %),
шкіри й підшкірної клітковини (6,3 %) та органів травлення
(4,8 %). У військовослужбовців строкової служби перева-
жають хвороби органів дихання (43,2 %), шкіри й підшкірної
клітковини (24,3 %) та інфекційні й паразитарні хвороби
(5,9 %).

Головними чинниками, що впливають на рівень захво-
рюваності військовослужбовців строкової служби, є неза-
довільний стан здоров’я юнаків призовного віку, недобро-
якісний медичний відбір у комісіях військкоматів, недо-
статнє харчування та матеріально-побутове забезпечення
і несприятливі умови служби в армії.

Упродовж останніх років придатними до військової
служби було визнано 75 %, непридатними – 20 %; відстроч-
ку за станом здоров’я отримали 5 % призовників. Відмі-
чається щорічне погіршення психічного здоров’я підлітків
та юнаків, зростає вживання алкогольних напоїв і нарко-
тичних речовин.

Внаслідок невідповідності умов військової праці та по-
буту необхідним вимогам, за період 1993–1999 рр. стали інва-
лідами під час проходження строкової служби 2980 військо-
вослужбовців, у тому числі інвалідами першої групи – 176,
другої – 1086, третьої – 1718 осіб. Крім того, за цей період
загинули або померли 2160 і достроково звільнені внаслідок
різних захворювань 12 028 військовослужбовців строкової
служби. Такий стан справ викликає значну соціальну на-
пруженість у суспільстві.

Країни, регіони Захворюваність, ‰ Госпіталізація, % Кількість ліжок  
на 1000 чол. 

Тривалість перебування  
хворого на ліжку, днів 

Кількість діагностичних  
досліджень на одного  

хворого 

Країни – члени НАТО 80 15,0 6,85 12,0 15 

США 100 12,4 4,1 6,3 13 

Росія 600 20,0 11,2 16,4 Немає даних 

Центральна і Східна Європа 160 19,0 7,3 11,7 17 

Україна  500 21,9 11,9 16,8 18 

 

Таблиця  1.  Характеристика стаціонарної медичної допомоги в деяких регіонах і країнах світу
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Фактична потреба підлеглих контингентів у стаціонар-
ному лікуванні. За період 1994–2003 рр. зросли показники
госпіталізації військовослужбовців строкової служби та
офіцерського складу (станом на 2003 р. – відповідно на
75,1 %, близько 1380 ‰ та на 60,4 %, близько 230 ‰). Для
військовослужбовців за контрактом цей показник змен-
шився (на 7,7 %, станом на 2003 р. – близько 200 ‰) [4].
Рівень госпіталізації військовослужбовців строкової служ-
би досяг 70 % на відміну від офіцерського складу (в серед-
ньому 25 %) та військовослужбовців за контрактом (в се-
редньому 42 % з виразною тенденцією до зниження).

Аналіз звітних показників роботи госпіталів Міністер-
ства оборони України свідчить, що фактична потреба в
стаціонарному лікуванні військовослужбовців і курсантів
становила: в 2000 р. – 400 ‰, 2001 р. – 428 ‰, 2002 р. – 450 ‰,
2003 р. – 432 ‰. Цей показник у цивільній системі охорони
здоров’я України дорівнював у 2001 р. 196,7 ‰, у Зброй-
них Силах Російської Федерації – 124,87 ‰ (1995–1999 рр.),
у МОЗ РФ – 206 ‰ (1999 р.) [2, 3].

Що стосується пенсіонерів Міністерства оборони Ук-
раїни, то за станом на 2003 р. через низьку доступність
стаціонарного лікування їх частка у структурі госпіталізо-
ваних до військових госпіталів становила лише 15 %. Для
порівняння: у військово-медичній системі Збройних Сил
США члени сімей військовослужбовців, пенсіонери та
члени їхніх сімей, утриманці військовослужбовців і члени
сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання
своїх обов’язків, займають 76 % ліжкового фонду госпі-
талів і понад 61 % усіх поліклінічних прийомів [5].

Щодо співвідношення хірургічних і терапевтичних ліжок
можна зробити такі висновки: в Збройних Силах України
цей показник у 2001 р. становив 1:1,56, а в 2002 р. – 1:1,49;
у цивільній системі охорони здоров’я України (обласні
лікарні) в 1999 р. – 1,42:1; у Збройних Силах Російської
Федерації за період 1995–1999 рр. – 1:1,61. Згідно з реко-
мендаціями Всесвітнього банку та ВООЗ, оптимальним є
таке співвідношення: у 2000 р. – 1:2,45, у 2015 р. – 1:2,35.

Показники роботи госпіталів Міністерства оборони
України. Середня тривалість перебування хворого на ліжку
в 2003 р. (12,25 дня) майже збігається з аналогічним по-
казником у цивільному секторі охорони здоров’я України
[4, 6] і постійно знижується (на 35 % відносно 1995 р.).

Середньорічна зайнятість ліжка має тенденцію до
зростання (у 2003 р. – 72,26 %, або 263,7 доби) [4]. Неповна
завантаженість ліжок зумовлена незабезпеченням попиту
пенсіонерів Міністерства оборони України в госпіталізації
через відмови в обслуговуванні, певну віддаленість військо-
вих госпіталів від місця проживання, необхідність витра-
чання коштів на дорогі ліки, а в деяких випадках через
недостатню якість лікування та догляду.

За літературними даними [3], у разі завантаженості ста-
ціонару на 80 % його робота має оцінку “відмінно”, на
70–80 % – “добре”, на 60–70 % – “задовільно” і менш як на
60 % – “незадовільно”.

Згідно зі звітними даними обласних лікарень України за
1999 р., середня кількість днів зайнятості ліжка дорівнювала

336,12 доби [7]. Російські військові медики для визначення
прогностичної потреби в ліжках використовували середньо-
статистичний показник зайнятості ліжка в 1998–1999 рр.
230,1 доби; у Міністерстві охорони здоров’я РФ ліжко в
середньому використовується 305 діб на рік (1998 р.) [3].

Оборот ліжка в госпіталях Міністерства оборони Украї-
ни протягом останніх 9 років невпинно зростав (2003 р. –
21,52); у цивільному секторі охорони здоров’я України
(обласні лікарні) цей показник становив 25,6 (1999 р.).

Слід також відзначити позитивну тенденцію до знижен-
ня необґрунтовано великої кількості лабораторних дослі-
джень на одного хворого у військових госпіталях Зброй-
них Сил України. У 2000 р. цей показник дорівнював 30,5,
у 2001 р. – 21,71, у 2003 р. – 19,96.

Розвиток та інфраструктура стаціонарозамінної медич-
ної допомоги. Розвиток стаціонарозамінних форм надан-
ня медичної допомоги є одним із важливих чинників, що
сприяє зменшенню кількості направлень хворих до ліка-
рень і зниженню рівня надлишкової госпіталізації.

Висока вартість стаціонарного лікування в США (300–
600 доларів за добу в звичайному відділенні і 3000 доларів
за добу у відділенні інтенсивної терапії) зумовила зміщен-
ня акценту на амбулаторне лікування і скорочення трива-
лості перебування хворого в лікувальній установі до 6,3 дня.
З огляду на це, подальше заохочення стаціонарозамінних
форм надання медичної допомоги хворим без зниження її
якості є важливим компонентом реформи військової та
цивільної систем охорони здоров’я в Україні.

Американські медичні експерти прогнозують до 2005 р.
значне скорочення чисельності госпіталів, призначених для
лікування гострих захворювань, враховуючи те, що до них
будуть направлятися лише найбільш тяжкі хворі, переважно
ті, що потребують складних хірургічних та інших інвазій-
них втручань. Підвищення тривалості життя американсь-
ких громадян, у тому числі й ветеранів Міністерства обо-
рони, які страждають від хронічної патології, зумовило
потребу розширення обсягу медичних послуг, що надають-
ся в домашніх умовах і притулках для літніх осіб [5].

В Україні через недостатній розвиток таких видів ме-
дичної допомоги, як амбулаторно-поліклінічні заклади,
денні стаціонари та стаціонари вдома, у Збройних Силах
і в цивільній системі охорони здоров’я співвідношення ста-
ціонарних і амбулаторних хворих становить 4:1, в той час
як у збройних силах країн – членів НАТО – 1:10, а в дея-
ких лікувальних установах США (наприклад, у Національ-
ному медичному центрі ВМС) – 1:33.

Для порівняння: у 2000 р. в Збройних Силах України
загальна кількість амбулаторно-поліклінічних звернень
становила 1,73 на одного військовослужбовця чи пенсіо-
нера; в цивільній системі охорони здоров’я України цей
показник на одного мешканця дорівнював 10,07 (2001 р.),
а в МОЗ РФ – 9,1 (1998 р.).

Отже, незважаючи на позитивний світовий досвід ви-
користання стаціонарозамінних форм надання медичної
допомоги, в медичній службі Збройних Сил України їх
розвиток залишається недостатнім.
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Визначення вихідних даних для розрахунку потреби в
медичних кадрах. Ретроспективний аналіз показує, що чи-
сельність особового складу військово-медичних частин і за-
кладів у Збройних Силах України становила в 1997 р. 40 687,
у 1998 р. – 35 329, у 1999 р. – 29 520, у 2000 р. – 25 190 чол.
Частка військовослужбовців у загальній структурі персо-
налу військово-медичної служби має стійку тенденцію до
зростання – від 9,34 % (1997 р.) до 15,04 % (2000 р.) – на-
самперед внаслідок масового скорочення працівників
Збройних Сил. Загалом некомплект медичного офіцер-
ського персоналу в 2000 р. становив 20,6, у 2001 р. – 21,9 %.

Порівняльну характеристику забезпеченості медичним
персоналом у ряді країн світу* наведено в табл. 2 і 3.

Для характеристики діяльності системи охорони здо-
ров’я певне значення має співвідношення лікарів і медич-
них сестер (див. табл. 2). У Збройних Силах України цей
показник становить приблизно 1:1,9, тому лікарю дово-
диться виконувати ще й деякі обов’язки середнього медич-
ного персоналу.

За даними табл. 2 і 3 розраховано, що усереднений
показник забезпеченості медперсоналом на одне госпітальне
ліжко становить близько 0,73, а співвідношення лікарів і
медсестер – 1:3.

Методика розрахунків і структура прогностичної моделі.
За концепцію розрахунків перспективної потреби в
госпітальних ліжках і медичних кадрах вважаємо, що
медична служба Збройних Сил України до 2015 р. має
досягти нормативів цивільної системи охорони здоров’я
(показників госпіталізації, середньорічної зайнятості

ліжка, середньої тривалості перебування хворого на ліжку,
співвідношень медсестер і лікарів та медперсоналу і ліжок)
з поступовим наближенням до стандартів країн Євро-
пейського Союзу та НАТО.

Як підхід до розрахунку потреби в ліжковому фонді ви-
користано формулу Ю. П. Лисицина [3] у зв’язку з легкістю
отримання за допомогою неї вихідних даних і проведення
обчислень:

,А СK
B
⋅=

де K – кількість ліжок на 1000 осіб підлеглого континген-
ту;  А – потреба в госпіталізації, ‰;  В – середньорічна зай-
нятість ліжка, днів; С – середня тривалість перебування
хворого на ліжку, днів.

Змінними величинами в цій формулі є коефіцієнти А і В.
Коефіцієнт С задає користувач відповідно до ситуації.
Розрахунки виконуються автоматизовано в середовищі
Microsoft Excel. Запропонована модель дає змогу легко
маніпулювати змінними величинами залежно від їх істин-
ного та очікуваного значень.

Потреба в медперсоналі (лікарях, медичних сестрах),  ‰,
на 1000 підлеглих осіб

1П K K= ⋅ ,

де K – потреба в ліжковому фонді, визначена за поперед-
ньою формулою; K1 – усереднений коефіцієнт забезпече-
ності медперсоналом на одне ліжко.

Загальна потреба в медперсоналі (в абсолютних числах)

М Ч П= ⋅ ,
де Ч – чисельність обслуговуваного контингенту; П – по-
треба в медперсоналі, ‰.

Таблиця  2.  Забезпеченість лікувальних установ медичним персоналом у ряді країн світу
Кількість лікарів, ‰ Кількість медичних сестер, ‰ Співвідношення кількості медичних сестер і лікарів 

Країна 
1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Україна 1,34 1,38 1,24 1,32 4,95 4,93 – – 3,69 3,58 – – 

Росія 1,90 1,94 1,95 1,95 5,34 5,33 – 5,23 2,80 2,75 – 2,68 

Молдова 1,52 1,41 1,30 1,24 4,91 3,17 3,87 3,66 3,24 2,25 2,98 2,97 

Естонія 1,31 1,38 1,50 1,53 3,63 3,81 3,73 3,71 2,76 2,76 2,49 2,43 

Німеччина 1,30 1,32 1,34 1,36 4,56 4,56 4,57 4,58 3,52 3,47 3,42 3,37 

Франція 1,08 1,09 1,09 1,06 – – 4,81 4,89 – – 4,39 4,60 

Чехія 0,95 0,79 0,80 0,86 6,11 6,02 6,07 6,25 6,46 7,62 7,61 7,25 

Ізраїль 2,39 2,23 2,15 1,96 5,09 4,47 4,61 4,43 2,13 2,01 2,14 2,26 

Вірменія 1,37 1,33 1,29 1,24 2,52 2,40 2,38 2,16 1,84 1,80 1,85 1,75 

Болгарія 1,12 1,19 1,18 1,78 3,15 3,14 2,91 3,40 2,80 2,65 2,46 1,91 

Литва 1,80 1,77 1,82 1,86 5,32 5,25 5,03 4,87 2,95 2,97 2,76 2,61 

Румунія 0,72 0,89 0,97 0,99 2,07 2,24 2,36 2,40 2,86 2,52 2,43 2,43 

Словаччина – 1,76 1,94 1,87 – – 4,97 4,96 – – 2,57 2,65 

Азербайджан 1,52 1,50 1,52 1,52 4,30 4,00 3,95 3,86 2,84 2,66 2,60 2,54 

Киргизія 1,38 1,35 1,31 1,27 4,80 4,65 4,61 4,56 3,48 3,43 3,53 3,58 

Таджикистан 1,12 1,27 1,25 1,23 3,70 3,36 3,14 3,08 3,3 2,64 2,5 2,51 

 

* За даними Європейської бази даних “Здоров’я для всіх” Євро-
пейського регіонального бюро Всесвітньої  організації охорони здоров’я.
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Таблиця  3.  Забезпеченість медичними кадрами на одне госпітальне ліжко у ряді країн світу
Кількість лікарів Кількість медичних сестер Всього 

Країна 
1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Україна 0,14 0,15 0,14 0,15 0,53 0,55 – – 0,67 0,70 – – 

Росія 0,17 0,17 0,18 0,18 0,47 0,48 – 0,48 0,64 0,66 – 0,66 

Молдова 0,13 0,13 0,16 0,16 0,42 0,28 0,47 0,48 0,55 0,41 0,63 0,65 

Естонія 0,17 0,18 0,20 0,21 0,47 0,50 0,49 0,52 0,64 0,68 0,69 0,73 

Німеччина 0,14 0,14 0,15 0,15 0,49 0,49 0,50 0,50 0,62 0,64 0,64 0,65 

Франція 0,13 0,13 0,13 0,13 – – 0,58 0,60 – – 0,71 0,73 

Чехія 0,11 0,09 0,09 0,10 0,70 0,70 0,72 0,73 0,80 0,79 0,81 0,83 

Ізраїль 0,40 0,37 0,35 0,32 0,84 0,73 0,75 0,72 1,24 1,10 1,11 1,04 

Вірменія 0,20 0,20 0,21 0,23 0,37 0,36 0,38 0,39 0,58 0,56 0,59 0,62 

Болгарія 0,11 0,14 0,16 0,24 0,31 0,37 0,39 0,46 0,42 0,51 0,55 0,70 

Литва 0,18 0,18 0,18 0,19 0,52 0,52 0,51 0,50 0,70 0,70 0,70 0,69 

Румунія 0,10 0,12 0,13 0,13 0,28 0,31 0,32 0,32 0,38 0,43 0,45 0,45 

Словаччина – 0,21 0,24 0,24 – – 0,61 0,62 – – 0,85 0,86 

Азербайджан 0,16 0,17 0,17 0,17 0,45 0,44 0,44 0,44 0,61 0,61 0,62 0,62 

Киргизія 0,17 0,17 0,18 0,18 0,58 0,58 0,62 0,65 0,74 0,75 0,79 0,83 

Таджикистан 0,16 0,18 0,18 0,19 0,51 0,49 0,46 0,47 0,67 0,67 0,65 0,66 

 
Результати розрахунків, проведених з використанням

наведених формул, подані в табл. 4.
Наведена в табл. 4 прогностична модель дає “чисту”

потребу в ліжковому фонді та медичному персоналі. Згідно
з нашими дослідженнями, російські військові вчені та їхні
колеги з НАТО наголошують на необхідності мати резерв
госпітальних ліжок понад розрахункову потребу, який буде
використовуватися під час мобілізаційного розгортання та
на початку війни, а в мирний час – для надання медичної
допомоги жертвам стихійних лих і терористичних актів та
для підвищення кваліфікації медичних працівників.

Медична служба Бундесверу, в інтересах практичної
підготовки військово-медичного персоналу, 30 % ліжок у
військових госпіталях виділяє для тематичних цивільних
пацієнтів, жертв аварій, катастроф та інших нещасних ви-
падків. Аналогічного підходу доцільно дотримуватись і в
Збройних Силах України. Це дасть змогу в мирний час
зберігати й підтримувати належний професійний рівень
підготовки лікарсько-сестринського складу в разі війни та
надзвичайних ситуацій природного й техногенного харак-
теру. “Надлишкові” ліжка можуть бути зайняті також чле-
нами сімей військовослужбовців, працівниками Збройних
Сил України та платними контингентами з числа цивіль-
ного населення, що уможливить отримання додаткових
позабюджетних коштів для утримання військових гос-
піталів.

Потреба в медичних ресурсах на особливий період.
Згідно з даними [8], чисельність збройних сил мирного часу
в західних країнах становить 0,45 % загальної кількості
населення. В Україні цей показник дорівнює 0,61 %, а на
кінець 2005 р. знизиться до середньостатистичного показ-
ника більшості країн світу (0,42 %).

В особливий період чисельність регулярних збройних
сил зростає пересічно в 2,93 раза (табл. 5), що відповідно
підвищує потребу у військово-медичних ресурсах. Але для
її остаточного розрахунку потрібно враховувати санітарні
втрати в різних видах збройних конфліктів.

За літературними джерелами та розрахунковими по-
казниками можна спрогнозувати, що в сучасній повномас-
штабній війні санітарні втрати (поранені та хворі) зброй-
них сил за весь період бойових дій можуть сягнути 180 чол.
на 1000 особового складу, з яких близько 90 % потребува-
тимуть медичної допомоги в госпітальній ланці. Ці дані
уможливлюють визначення ймовірної потреби в ліжках
та медичному персоналі на особливий період, що дасть
змогу уникнути необхідності створення резерву госпіталь-
них ліжок в екстреному порядку.

Отже, реформа військової системи охорони здоров’я
передбачає наукове обґрунтування потреби в медичних
ресурсах та їх раціонального використання. На нинішньому
етапі велика потреба в ліжковому фонді та медичному персо-
налі для Збройних Сил України зумовлюється високими
показниками захворюваності та фактичної госпіталізації
військовослужбовців.

Головними причинами такого стану є:
незадовільні показники здоров’я нації в цілому і при-

зовного контингенту зокрема;
незадовільне функціонування системи відбору молодо-

го поповнення, яка допускає потрапляння до лав Зброй-
них Сил хворих, осіб із груп підвищеного ризику й зовсім
не придатних до служби юнаків;

недоліки призовної системи, яка, за констатацією дея-
ких фахівців, вже віджила своє;
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Таблиця  4.  Прогностична модель визначення потреби в ліжковому фонді та медперсоналі військових госпіталів Міністерства
оборони України на мирний час (при середній тривалості перебування хворого на ліжку 12 діб)

Таблиця  5.  Показники чисельності збройних сил ряду зарубіжних країн

19,711 

4,962 9,427 

Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Потреба в гос-
піталізації, ‰ 432,0 408,8 385,6 362,4 339,2 316,0 292,8 269,6 246,4 223,2 200,0 

Співвідношення  
медсестер  
і лікарів 

1,90 2,01 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,89 3,00 

19,711 18,652 17,594 16,535 15,477 14,418 13,360 12,301 11,243 10,184 9,125 
263,0 

4,962 9,427 4,524 9,093 4,117 8,727 3,737 8,334 3,383 7,915 3,051 7,475 2,739 7,013 2,447 6,533 2,171 6,036 1,911 5,523 1,665 4,996 
19,179 18,149 17,119 16,089 15,059 14,029 12,999 11,969 10,939 9,909 8,879 

270,3 
4,828 9,173 4,402 8,847 4,005 8,491 3,636 8,109 3,291 7,702 2,968 7,273 2,666 6,824 2,381 6,357 2,113 5,873 1,860 5,374 1,620 4,861 

18,674 17,671 16,669 15,666 14,663 13,660 12,657 11,654 10,651 9,648 8,646 
277,6 

4,701 8,931 4,286 8,614 3,900 8,268 3,541 7,895 3,205 7,499 2,890 7,081 2,595 6,644 2,318 6,189 2,057 5,718 1,811 5,233 1,578 4,733 
18,196 17,219 16,241 15,264 14,287 13,310 12,333 11,356 10,378 9,401 8,424 

284,9 
4,580 8,703 4,176 8,394 3,800 8,056 3,450 7,693 3,123 7,307 2,816 6,900 2,529 6,474 2,259 6,031 2,004 5,572 1,764 5,099 1,537 4,612 

17,741 16,789 15,836 14,883 13,930 12,977 12,025 11,072 10,119 9,166 8,214 
292,2 

4,466 8,485 4,072 8,184 3,705 7,855 3,364 7,501 3,045 7,124 2,746 6,728 2,466 6,312 2,202 5,880 1,954 5,433 1,720 4,971 1,499 4,497 
17,309 16,379 15,450 14,520 13,591 12,661 11,732 10,802 9,872 8,943 8,013 

299,5 
4,357 8,278 3,972 7,985 3,615 7,663 3,282 7,318 2,970 6,951 2,679 6,564 2,406 6,158 2,149 5,737 1,907 5,300 1,678 4,850 1,462 4,387 

16,897 15,990 15,082 14,175 13,267 12,360 11,452 10,545 9,638 8,730 7,823 
306,8 

4,253 8,081 3,878 7,795 3,529 7,481 3,204 7,144 2,900 6,785 2,615 6,407 2,348 6,012 2,098 5,600 1,861 5,174 1,638 4,735 1,428 4,283 
16,504 15,618 14,732 13,845 12,959 12,073 11,186 10,300 9,414 8,527 7,641 

314,1 
4,155 7,894 3,788 7,613 3,447 7,307 3,129 6,978 2,832 6,628 2,554 6,258 2,294 5,872 2,049 5,470 1,818 5,054 1,600 4,625 1,394 4,183 

16,129 15,263 14,397 13,531 12,665 11,798 10,932 10,066 9,200 8,334 7,467 
321,4 

4,060 7,714 3,702 7,440 3,369 7,141 3,058 6,819 2,768 6,477 2,496 6,116 2,242 5,739 2,002 5,346 1,777 4,939 1,564 4,520 1,363 4,088 
15,771 14,924 14,077 13,230 12,383 11,536 10,689 9,842 8,995 8,148 7,301 

328,7 
3,970 7,543 3,620 7,275 3,294 6,983 2,990 6,668 2,707 6,333 2,441 5,981 2,192 5,611 1,958 5,227 1,737 4,829 1,529 4,419 1,333 3,998 

15,429 14,600 13,771 12,943 12,114 11,286 10,457 9,629 8,800 7,971 7,143 

С
ер
ед
нь
ор
іч
на

 за
йн
ят
іс
ть

 л
іж
ка

, д
ні
в 

336,0 
3,884 7,379 3,541 7,117 3,222 6,831 2,925 6,523 2,648 6,196 2,388 5,851 2,144 5,489 1,915 5,114 1,699 4,725 1,496 4,323 1,304 3,911 

 

Країна 
Чисельність  
населення,  
млн чол. 

Чисельність  
регулярних збройних  

сил, тис. чол. 

Чисельність  
резерву, тис. чол. 

Співвідношення чисельностей 
збройних сил мирного часу  

і в особливий період 

Співвідношення чисельності  
збройних сил мирного часу  

і населення країни 

Мобілізаційні  
ресурси,  
млн чол. 

Австралія 19,2 50,9 20,3 1:1,4 1:377,2 4,9 

Австрія 8,1 34,6 72 1:3,09 1:234,1 2,1 

Алжир 32,2 136,7 150 1:2,1 1:235,6 8,8 

Бельгія 10,3 39,26 100,5 1:3,56 1:262,4 2,6 

Болгарія 7,9 68,45 303 1:5,42 1:115,3 2,0 

Великобританія 59,5 210,45 256,75 1:2,22 1:282,0 14,5 

Греція 10,6 177,6 291 1:2,64 1:59,7 2,7 

Данія 5,3 22,7 64,9 1:3,86 1:233,5 1,3 

Єгипет 70,6 443 254 1:1,57 1:159,7 19,8 

Ізраїль 6,2 161,5 425 1:3,63 1:38,4 1,5 

Індонезія 214,8 297 400 1:2,35 1:723,2 61,6 

 

Примітка .      – потреба в ліжковому фонді, ‰

     – потреба в лікарях і медичних сестрах, ‰.
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низький рівень розвитку стаціонарозамінних форм надан-
ня медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічних послуг;

неналежна увага умовам побуту і військової праці, під-
триманню здорового способу життя та реалізації профі-
лактичних програм у військах.

Мало уваги приділяється вивченню соціально-демо-
графічного стану підлеглих контингентів, особливо пенсіо-
нерів Міністерства оборони України, рівнів і структури їх
захворюваності, співвідношень потреби в різних видах
медичної допомоги та забезпеченості ними.

Результати розрахунків, отримані в ході проведеного
моделювання, дадуть змогу організаторам військової охо-
рони здоров’я орієнтуватись у конкретній ситуації, прий-
мати обґрунтовані рішення щодо потрібного ліжкового
фонду та медичного персоналу. Крім того, модель визна-
чає мету, якої слід досягти, щоб наблизитися до військо-
во-медичних стандартів НАТО.

Розроблена модель є складовою (блоком) загальної
моделі визначення потреби в медичних ресурсах для
різних умов функціонування медичної служби (мирний і
воєнний час, ліквідація наслідків природних лих і техно-
генних катастроф), яка розробляється в Науково-дослід-
ному інституті проблем військової медицини Збройних Сил
України.

Продовження табл. 5
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Примітка . Розрахунки проведені співробітниками науково-дослідного відділу організації медичного забезпечення НДІ проблем військової
медицини Збройних Сил України старшим лейтенантом медичної служби К. С. Борейком та підполковником медичної служби Л. М. Чернеєм.

Країна 
Чисельність  
населення,  
млн чол. 

Чисельність  
регулярних збройних  

сил, тис. чол. 

Чисельність  
резерву, тис. чол. 

Співвідношення чисельностей 
збройних сил мирного часу  

і в особливий період 

Співвідношення чисельності  
збройних сил мирного часу  

і населення країни 

Мобілізаційні  
ресурси,  
млн чол. 

Іран 68,2 520 350 1:1,67 1:131,2 17,1 

Ірландія 3,8 10,46 14,87 1:2,42 1:361,9 0,97 

Іспанія 39,9 177,95 328,5 1:2,84 1:224,2 10,4 

Італія 57,5 216,8 65,2 1:1,31 1:265,1 14,1 

Канада 31 52,3 36,8 1:1,7 1:592,7 8,2 

Латвія 2,4 5,5 14,05 1:3,56 1:436 0,51 

Мексика 100,4 192,8 300 1:2,55 1:520,2 25,2 

Німеччина 82 296 390,3 1:2,32 1:277 20,9 

ПАР 43,6 60 73 1:2,21 1:726,7 11,3 

Польща 38,6 163 234 1:2,44 1:236,8 10,4 

Португалія 10 43,6 210,93 1:5,84 1:229,4 2,6 

Румунія 22,4 99,2 130 1:2,3 1:225,8 5,9 

Словаччина 5,4 26,2 20 1:1,76 1:206,1 1,5 

Словенія 2,0 9,0 20,0 1:3,22 1:222,2 0,53 

США 285,9 1414 1259,3 1:1,89 1:202,2 – 

Туреччина 67,6 514,85 378,7 1:1,74 1:131,9 18,2 

Угорщина 9,9 33,4 90,3 1:3,7 1:296,4 2,6 

Фінляндія 5,2 31,85 485 1:16,1 1:163,0 1,3 

Франція 59,5 260,4 100 1:1,38 1:228,5 14,6 

Хорватія 4,7 51 140 1:3,74 1:52,2 1,9 

Швеція 8,8 33,9 262 1:8,7 1:259,6 2,1 
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Класифікація
та тенденції
створення
безпілотних
літальних
апаратів
військового
призначення
Аналізуються види класифікації безпілотних літальних апаратів
(БЛА) військового призначення. Запропоновано удосконалений варі-
ант класифікації військових БЛА, який забезпечує її універсалізацію
та розширення. Наведено загальний порядок формування опера-
тивно-тактичних вимог до військових БЛА та визначено головні
особливості розвитку БЛА різних класів.

© Харченко О. В., Кулєшин В. В., Коцуренко Ю. В., 2005

сучасній військовій літературі терміном “без-
пілотний літальний апарат” визначають лі-
тальний апарат багато- чи одноразового ви-
користання без екіпажу на борту. Він призна-
чений для виконання бойових або спеціальних

завдань, характерних для пілотованих літальних апаратів.
Під таке визначення підпадають безпілотні розвідники,
БЛА РЕБ, безпілотні ударні апарати літакового або верто-
літного типу, а також літаки-мішені. Тому керовані ракети
й керовані авіабомби, хоч і належать до безпілотних засобів,
є керованими засобами ураження.

Позитивні якості військових безпілотних літальних
апаратів яскраво підтверджені під час локальних воєн і
збройних конфліктів кінця ХХ – початку ХХI ст. Це зумо-
вило стрімкий розвиток різноманітних БЛА у всьому світі.
Зрозуміло, що така авіаційна держава, як Україна, не може
стояти осторонь питань створення та використання БЛА
військового призначення.

У наш час в Україні, практично ініціативно, різними
підприємствами створено окремі зразки БЛА цивільного
призначення, що свідчить про велику зацікавленість бага-
тьох установ у їх створенні. Проте ця робота ведеться не
системно і відірвано від реальних потреб Збройних Сил Ук-
раїни. Як правило, створені БЛА є поодинокими демонст-
раторами можливості розроблення безпілотних літальних
апаратів за різноманітними аеродинамічними схемами.
Вони практично не мають спеціального обладнання, харак-
терного для БЛА військового призначення. Іншою важли-
вою проблемою є створення наземних систем забезпечення
застосування та обслуговування БЛА.

Потреба упорядкування класифікації БЛА військово-
го призначення та визначення основних вимог до них і за-
кономірностей розвитку стала нині актуальним питанням
для фахівців різних установ, діяльність яких пов’язана з
безпілотними літальними апаратами. Тому головна мета
статті полягає у спробі розв’язати ці питання.

Важливість розроблення сучасної класифікації БЛА
підтверджується тим, що лише наприкінці 80-х років ХХ ст.
у США були завершені спеціальні дослідження з визна-
чення загальних вимог до розвідувальних БЛА та їх кла-
сифікації. Вони проводилися з урахуванням основних по-
ложень концепції “повітряно-наземна операція (бойови-
ще)”, тобто поглядів на тогочасні форми ведення воєнних
дій. Деякі елементи цієї класифікації наведені в таблиці, з
якої видно, що такий підхід не враховує появи нових груп
БЛА за призначенням і зовсім не диференціює їх за конст-
руктивними ознаками.

У європейській класифікації враховується розподіл
БЛА за масштабом виконуваних завдань, масою, дальністю
й тривалістю польоту, способом створення піднімальної
сили й типом двигунів (рис. 1). Але майже всі літальні апа-
рати за масштабом виконуваних завдань зведені в одну
групу – тактичних БЛА. Другу групу – стратегічних БЛА
становить лише один тип – великовисотні, великої трива-
лості польоту. Оперативно-тактичних та оперативних
БЛА в цій класифікації взагалі немає. За цільовим при-

У
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Отже, структура європейської класифікації не повністю
охоплює сучасні типи БЛА за всією сукупністю можливих
ознак. Тому, щоб подолати ці недоліки, за основу класифі-
кації БЛА доцільно, на наш погляд, взяти пірамідальну струк-
туру, вершиною якої буде ознака, що визначає найменшу
кількість груп типів БЛА. Такою ознакою є масштаб вико-
нуваних завдань. Згідно з цим, наведені в таблиці групи БЛА
поділяються на тактичні (ближньої дії), оперативно-тактичні
(малої дальності), оперативні (середньої дальності) та опе-
ративно-стратегічні (великої тривалості польоту).

У кожній з виділених щодо такої ознаки груп  за призна-
ченням БЛА можуть бути розвідувальними, ударними, ви-
нищувальними, радіоелектронної боротьби, транспортними
та літаками-мішенями. Проте за цією ознакою БЛА одного
типу можуть мати тривалість польоту й максимальну висо-
ту застосування, які характерні для БЛА іншого типу.

Рис. 1. Європейська класифікація військових БЛА

значенням БЛА розподіляються відірвано від їх класифі-
кації за масштабом виконуваних завдань. Немає тут також
літаків-мішеней та БЛА РЕБ.

Типи БЛА 
Характеристики 

БЛА Ближньої  
дії 

Малої  
дальності 

Середньої 
дальності 

Великої 
тривалості  
польоту 

Радіус дії, км До 80 До 300 До 700 Понад 300 
Тривалість 
польоту, год 

1–6 8–12 До 2 Понад 24 

Ланка управ- 
ління, що вико- 
ристовує БЛА 

Баталь-
йон, 
бригада 

Дивізія,  
корпус 

Органи управлін- 
ня тактичної авіа- 
ції і сухопутних 
військ на ТВД 

Органи 
управ- 
ління збройних 
сил на ТВД 

Класифікація розвідувальних безпілотних літальних апаратів
армії США
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Залежно від умов застосування та виконуваних завдань
можуть використовуватися БЛА, що реалізують різні спо-
соби створення піднімальної сили й різні типи силових ус-
тановок.

Отриману за прийнятими ознаками класифікацію
військових БЛА наведено на рис. 2. Її перевагою є просте
й логічне визначення типу БЛА залежно від його льотно-
технічних (ЛТХ) і тактико-технічних (ТТХ) характерис-
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тик та, навпаки, визначення передбачуваних ЛТХ і ТТХ
за типом БЛА.

Якщо, наприклад, задано масштаб виконуваних зав-
дань, тривалість перебування в районі розвідки, тривалість
польоту в район розвідки, потрібну швидкість передаван-
ня розвідувальної інформації, умови бойового застосуван-
ня (швидкість, висоту, характер протидії противника, ме-
теорологічні умови, час доби та ін.), то можна визначити
тип потрібного БЛА (тактичний, оперативно-тактичний
і т. д.), основні льотно-тактичні характеристики, склад
бортового комплексу й розвідувального обладнання, вибра-
ти аеродинамічну схему й силову установку та класифіку-
вати БЛА за злітною масою (рис. 3).

Найважливішим питанням створення безпілотних літаль-
них апаратів є правильний вибір необхідних для Зброй-
них Сил конкретних типів БЛА та їх характеристик. Воно
розв’язується на основі оперативно-тактичних вимог, що
висуваються до передбачуваних БЛА. Формування цих
вимог є складним комплексним процесом, який залежить
від багатьох чинників (рис. 4).

Одним з елементів формування оперативно-тактичних
вимог є аналіз основних тенденцій створення військових
БЛА. Тому наведемо результати аналізу, виконаного відпо-
відно до запропонованої класифікації для понад 70 найбільш
поширених існуючих і перспективних військових БЛА різних
країн світу з використанням матеріалів із джерел [2–9].

За цільовим призначенням безперечними лідерами зараз
є і в найближчій перспективі будуть розвідувальні БЛА
(рис. 5). Але їх відносна кількість буде суттєво зменшува-
тися внаслідок насамперед інтенсивного створення удар-
них БЛА, частка яких зросте майже в 4 рази. Безпілотні
апарати інших за призначенням класів, очевидно, почнуть
створюватись у дещо віддаленій перспективі.

За масштабом виконуваних завдань розвідувальні, ударні
безпілотні апарати і БЛА РЕБ розподіляються по-різному.

Серед існуючих розвідувальних БЛА (РБЛА) найбіль-
шу частку становлять тактичні (53 %) і дещо меншу – опе-
ративно-тактичні (22 %) та оперативно-стратегічні (19 %)
(рис. 6). Це зумовлено тим, що найбільша кількість об’єктів
військового призначення зосереджена в тактичній глибині.

Рис. 3. Принцип формування вигляду БЛА за допомогою встановленої класифікації
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Найменшу частку становлять оперативні РБЛА (6 %).
У найближчій перспективі частка тактичних апаратів дещо
зменшиться (до 40 %), але вони, як і раніше, переважати-
муть у кількісному відношенні. Частка оперативно-так-
тичних та оперативно-стратегічних РБЛА зросте приблиз-
но до 30 %. Створення оперативних РБЛА в подальшому
практично не передбачається, найімовірніше, через те, що
їх завдання з успіхом можуть виконувати оперативно-стра-
тегічні літальні апарати.

Ударні БЛА (УБЛА), через їх відносно недавню появу
на озброєнні та очікуване досить інтенсивне надходжен-
ня найближчими роками у війська, практично можна вва-
жати перспективними. Їх розподіл за масштабом викону-

ваних завдань свідчить про намагання мати в збройних
силах різних країн ударні БЛА всіх класів за цією озна-
кою, але з деякою перевагою в кількості – оперативно-так-
тичні й оперативно-стратегічні (рис. 7). Оперативно-так-
тичні більшою мірою задовольняють потреби сухопутних
військ, а оперативно-стратегічні – військової авіації.

БЛА РЕБ поки що досить нечисленні і їх інтенсивне
створення не простежується, тому розподіл цих апаратів
не може дати об’єктивної картини, хоча він і свідчить про
потребу в існуванні тактичних, оперативно-тактичних та
оперативних БЛА.

За масою розвідувальні й ударні БЛА також розподі-
ляються дещо по-різному.

Рис. 4. Вплив чинників на формування оперативно-тактичних вимог до розвідувальних БЛА
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Серед існуючих РБЛА переважну частку становлять се-
редні (58 %) та малі (36 %). У перспективі передбачається
суттєве зростання частки мікро-БЛА (приблизно в 7 разів)
та деяке підвищення частки малих, великих і важких РБЛА
(рис. 8). Частка середніх РБЛА зменшиться вдвічі. Таку тен-
денцію можна пояснити, з одного боку, намаганням коман-
дування сухопутних військ забезпечити невеликими без-
пілотними розвідниками найменші підрозділи, аж до окре-
мого бійця, а з іншого – посиленим розвитком БЛА вели-
кої тривалості польоту, які поки що реалізують задану три-
валість польоту переважно через велику злітну масу.

Серед ударних БЛА найбільшого поширення набувають
малі та деякою мірою – великі (рис. 9). Це можна пояснити
вимогами сухопутних командирів мати на озброєнні досить
невеликі, швидкодіючі та зручні у використанні ударні апа-
рати, а також реальними перспективами створення УБЛА,
які за масою наближатимуться до пілотованих ЛА.

Отже, попередній аналіз тенденцій розвитку розвідуваль-
них БЛА за масштабом виконуваних завдань, цільовим
призначенням і за масою дає змогу зробити такі висновки:

найближчим часом найбільш поширеними будуть малі
й середні розвідувальні БЛА тактичного та оперативно-
тактичного призначення;

постійно зростає частка мікро-, малих і великих БЛА;
оперативно-стратегічні БЛА розробляються в країнах

та міжнародних об’єднаннях, які претендують на виконан-
ня глобальних завдань.

Такими є тенденції розвитку БЛА у світовому масштабі.
Результатами аналізу цих тенденцій слід скористатися, фор-

муючи вимоги до типів, кількості та характеристик БЛА
для Збройних Сил України. На наш погляд, передусім по-
трібно визначити перелік типів БЛА для Збройних Сил
України та першочерговість їх створення. Як було зазна-
чено, для цього треба провести спеціальні дослідження.
Проте з урахуванням світового досвіду, Воєнної доктри-
ни України та погляду на можливе застосування Зброй-
них Сил України можна вважати першочерговою потре-
бою створення для них розвідувальних тактичних та опе-
ративно-тактичних БЛА (рис. 10).

З огляду на це, доцільно зупинитися на подальшому
аналізі тенденцій створення саме цих типів військових БЛА.

Створення будь-якого літального апарата передбачає
розроблення його планера, силової установки, бортового
й наземного комплексів та систем (у тому числі спеціаль-
них). Кожне таке питання є складним та альтернативним.
Розглянемо результати аналізу цих питань стосовно роз-
відувальних тактичних та оперативно-тактичних БЛА з
використанням раніше введених ознак.

Стосовно планера важливим питанням є вдалий вибір
типу ЛА за способом створення піднімальної сили. Як
свідчить статистика, основна маса БЛА виконана за літа-
ковою схемою, а деяка частина – за вертолітною (рис. 11).

Для перспективних безпілотних літальних апаратів (зі
збереженням основної частки літаків), крім вертолітної,
використовуються й інші схеми створення піднімальної
сили (конвертоплани та літаки вертикального зльоту й по-
садки). Перевага серед БЛА літаків пояснюється їх по-
рівняно низькою вартістю і тим, що вони використову-
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ються практично завжди, коли не потрібно виконувати
спеціальні вимоги (наприклад, вертикальний зліт і посад-
ка). Спірним питанням є вибір аеродинамічної схеми БЛА-
літака. У наш час найбільш широко використовується
нормальна аеродинамічна схема (рис. 12). Головну роль
у цьому відіграє відпрацьованість цих апаратів за всіма
показниками, низька вартість створення та серійного ви-
робництва.

Загалом на вибір аеродинамічної схеми впливають різні
чинники (рис. 13): льотно-технічні характеристики, вартість
розроблення та серійного виробництва, експлуатаційна й
ремонтна технологічність, транспортабельність, стійкість
і керованість, способи зльоту й посадки, характеристики
бортового обладнання, систем та корисного навантаження
тощо. Деякі з цих чинників у певний момент можуть вияви-
тися пріоритетними. Усе це має враховуватись розробни-
ками БЛА.

Двигуни, якими оснащується більшість тактичних та
оперативно-тактичних РБЛА, є поршневими та роторно-
поршневими (рис. 14). Це забезпечує літальним апаратам
необхідну тривалість польоту (рис. 15).

Бортові комплекси та спеціальні системи тактичних і опе-
ративно-тактичних розвідувальних БЛА будуються, як пра-
вило, на основі цифрових обчислювальних систем (рис. 16).
Крім цього, до складу типового бортового комплексу розві-
дувального БЛА входять:

навігаційний комплекс і системи керування БЛА та дви-
гуном;

системи накопичення і передавання польотної інформації
та приймання інформації з наземного пункту керування;

система енергопостачання;
розвідувальні системи;
системи накопичення та передавання розвідувальної

інформації;
системи цілевказування та наведення.
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Наявність і характеристики цих та інших можливос-
тей систем визначаються типом РБЛА.

Отримані в процесі аналізу тенденції визначають за-
гальні орієнтири створення РБЛА того чи іншого типу.
Конкретний вигляд РБЛА зумовлюється, як зазначалося,
оперативно-тактичними вимогами до нього.

Окремо слід звернути увагу на потребу створення для
Збройних Сил України літаків-мішеней. У наш час викорис-
товуються літаки-мішені трьох типів: спеціалізовані; ство-
рені на основі пілотованих ЛА; створені на основі БЛА іншо-
го призначення. Найбільш поширеними та перспективними
вважаються спеціалізовані літаки-мішені, оскільки вони за-
безпечують найповніше задоволення вимог, які висувають-
ся до БЛА такого призначення щодо імітації різних типів
ЛА і можливості відпрацювання дій авіації, зенітних та арти-
лерійських комплексів, у тому числі морського базування.

Важливою складовою безпілотних комплексів є наземна
частина, яка залежно від типу комплексу може бути порівня-
но простою або складною. Наприклад, для мікро-БЛА це
лише пульт керування та обробки розвідувальної інформації.
Але складна наземна частина містить такі елементи, як стан-
ція управління, пускова установка, станція обслуговування
пускової установки, станція заправляння повітрям, станція
заправляння паливом, контейнер для зберігання і транспор-
тування БЛА у розібраному вигляді, польовий модуль об-
слуговування, дизель-генератор, візок для транспортування
й обслуговування БЛА тощо. Створення наземних комп-
лексів є окремим дуже складним завданням.

З викладеного в цій статті можна зробити певні вис-
новки.

1. Розроблення класифікації БЛА військового призначен-
ня є актуальним науковим завданням, виконання якого дає
змогу оптимізувати процес створення БЛА та їх систем.

2. Запропонована класифікація уможливлює досить
точний поділ БЛА на групи за різними ознаками і відзна-
чається універсальністю для БЛА різного цільового при-
значення.

3. Тенденції розвитку сучасних БЛА військового при-
значення показують, що найближчим часом найбільшого
поширення набудуть малі та середні тактичні й оператив-
но-тактичні розвідувальні БЛА. Постійно зростає частка
малих і великих тактичних та оперативно-тактичних удар-
них БЛА. Крім цього, постійно збільшується частка мікро-
БЛА. Оперативно-стратегічні БЛА розробляються краї-
нами чи міжнародними об’єднаннями, які претендують на
виконання глобальних завдань.

4. Для Збройних Сил України актуальним є першочер-
гове розроблення розвідувальних тактичних та оператив-
но-тактичних БЛА.

5. На даному етапі потрібно виконати велику кількість
завдань щодо створення окремих елементів БЛА та їх на-
земних систем забезпечення й управління.

6. Важливим завданням для Збройних Сил України є
розроблення спеціалізованих літаків-мішеней, які можуть
бути створені спільно з розробниками інших країн.
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лобалізація всіх сторін суспільного життя призво-
дить до підвищення рівня боротьби за ринки збу-
ту, у тому числі в експорті озброєння та військо-
вої техніки (ОВТ). Важливим чинником досягнен-
ня успіху в цій боротьбі є високі показники якості

оборонної продукції. Аналіз останніх воєнних конфліктів
яскраво демонструє прерогативу ОВТ в отриманні пози-
тивного результату бойових дій. Забезпечення збройних сил
сучасною якісною зброєю, технікою, боєприпасами та
військовим майном, що відповідають вимогам світового
рівня науково-технічних досягнень і нормативних доку-
ментів, у яких регламентується цей рівень і технології його
досягнення, вважається найважливішим завданням держа-
ви у створенні, реформуванні та розвитку своїх збройних сил.

Як свідчать результати аналізу останніх воєнних конф-
ліктів, військові командування особливу увагу приділяють
відновленню боєздатності угруповань, з’єднань, частин і
підрозділів, матеріальну основу яких становлять ОВТ.
Вважається, що основним чинником перемоги є доско-
налість саме ОВТ, які використовуються підготовленими
підрозділами. Тому забезпечення збройних сил сучасни-
ми та якісними зброєю, технікою, боєприпасами і військо-
вим майном є найважливішою проблемою країн, яким за-
грожує небезпека агресії або яким необхідно брати участь
у воєнних конфліктах.

Розвиток міжнародного ринку озброєнь та військової
техніки характеризується посиленням конкурентної бороть-
би, підвищенням якості продукції, робіт і послуг військово-
го й спеціального призначення. Разом з тим, якість є вирі-
шальним чинником успішного функціонування підприємств
і забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизня-
ного виробництва, в тому числі й військового призначення.

Досвід провідних країн світу показує, що одним з най-
важливіших способів забезпечення контролю якості про-
дукції та послуг є підтвердження відповідності їх техніч-
них і споживчих характеристик загальновизнаним вимо-
гам через проведення сертифікації.

Велику увагу підвищенню якості продукції військового
призначення приділяють у країнах НАТО, де вже сьогодні
активно впроваджуються системи державного гарантуван-
ня якості, побудовані на застосуванні підприємствами, які
розробляють, виготовляють, відновлюють і модернізують
оборонну продукцію, міжнародних стандартів системи якості
ISO серії 9000 (версії 2000 р.). Щоб мати впевненість у
якості закупної продукції, організацією НАТО розробле-
но систему державного гарантування якості, реалізовану
в директивах та угодах серії AQAP-2000. Технічним меха-
нізмом здійснення такої політики НАТО є вдосконалення
і впровадження, згідно з умовами виробництва та поста-
чання військової техніки, процесів підтвердження відповід-
ності через сертифікацію.

Військово-промисловий комплекс Російської Федерації
також розв’язує проблеми підвищення якості ОВТ, розроб-
ляючи та впроваджуючи системи сертифікації. Для органі-
зації та проведення робіт із сертифікації систем якості,
управління навколишнім середовищем, продукції, послуг

Г
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військового та спеціального призначення утворено систе-
му добровільної сертифікації “Воєнний регістр”. Проце-
дури в цій системі не заміняють обов’язкову сертифікацію
згідно з вимогами, передбаченими законодавчими акта-
ми Російської Федерації, а також не підміняють дію війсь-
кових представництв у промислових організаціях стосов-
но контролю якості та приймання закінчених комплексів
озброєння і складних зразків військової техніки.

В Україні створено систему державної сертифікації Укр-
СЕПРО. Але вона побудована на централізованому прин-
ципі і не повною мірою враховує вимоги міжнародних
стандартів щодо підтвердження відповідності продукції не-
залежною від замовника та виробника (постачальника)
стороною, а тому не визнається світовими організаціями
стандартизації, акредитації й сертифікації. Незалежної
системи сертифікації озброєння, військової та спеціальної
техніки на сьогодні в Україні немає.

Для оцінювання відповідності продукції військового та
спеціального призначення (ПВСП) Міністерство оборони
України використовує створену ще за часів колишнього
Радянського Союзу систему військових представництв. Але
виробників вітчизняної продукції та її експортерів така сис-
тема вже не задовольняє. Це зумовлено насамперед висо-
кою вартістю системи утримання військових представництв
та зростаючим рівнем конкуренції на ринках озброєнь, де
визнається міжнародний сертифікат якості й відповідності
ОВТ. Крім того, військові представництва не можуть за-
безпечити отримання міжнародно визнаних сертифікатів.

Разом з тим, іноземні замовники чимраз частіше вимага-
ють від експортерів наявності відповідних сертифікатів на
продукцію та послуги військового і спеціального призначен-
ня, а від її виробників – на системи якості, управління якістю
та навколишнім середовищем. Сертифікати мають бути ви-
дані системою сертифікації, яка є загальновизнаною й акре-
дитованою та функціонує відповідно до міжнародних прин-
ципів, правил і вимог. Така ситуація негативно впливає на
конкурентоспроможність вітчизняної оборонної продукції
та реальні обсяги експортних контрактів і призводить до ви-
трачання коштів українських виробників на проведення сер-
тифікації у відповідних системах інших країн.

За відсутності визнаних зарубіжними фахівцями вітчиз-
няних систем сертифікації, на ринок України прийшли іно-
земні системи – асоціація німецьких інженерів (ТЮФ), ро-
сійський “Воєнний регістр”, система “Veritas” та ін. За да-
ними Мінекономіки України, у 2003 р. ці системи викона-
ли робіт на суму понад 42 млн американських доларів.

З огляду на це та з урахуванням світового досвіду роз-
в’язання цієї проблеми і того, що Україна, як учасник за-
гальносвітових інтеграційних процесів, має досягти пев-
ного рівня узгодженості своїх дій із загальноєвропейськи-
ми та світовими тенденціями розвитку, відповідними Ука-
зами Президента України передбачено створення в нашій
державі системи сертифікації оборонної продукції. Рада
національної безпеки та оборони України прийняла рішен-
ня щодо доцільності впровадження в Україні системи сер-
тифікації озброєння, військової та спеціальної техніки.

За підтримки державного підприємства “Укроборон-
сервіс”, як одного з експортерів ПВСП, розпочато певні
заходи зі створення системи добровільної сертифікації
продукції та послуг військового і спеціального призначен-
ня, яка дістала назву “Спеціальний регістр”.

Правовою основою створення системи “Спеціальний
регістр” є прийнятті в 2001 р. Закони України “Про під-
твердження відповідності” та “Про акредитацію органів з
оцінки відповідності”, якими були закладені важелі для пе-
реходу до прогресивних систем стандартизації та підтвер-
дження відповідності. Сферу сертифікації поділено на зако-
нодавчо регульовану та нерегульовану частини. Номенкла-
тура продукції, робіт і послуг у законодавчо регульованій
частині визначається відповідним Переліком, до якого обо-
ронні послуги та ОВТ не ввійшли. Як це передбачено зазна-
ченими Законами України, відповідних технічних регла-
ментів на ПВСП не існує, та вони й не потрібні, якщо взяти
до уваги визначення ОВТ. Тому їх сертифікація належить до
законодавчо нерегульованої, тобто добровільної, сфери.

Законом України “Про підтвердження відповідності”
(ст. 5) встановлено, що основоположним принципом дер-
жавної політики у сфері підтвердження відповідності є
“сприяння розвитку сфери підтвердження відповідності в
законодавчо нерегульованій сфері”. У ст. 6 цього Закону
задекларовано, що Кабінет Міністрів України, центральні
органи виконавчої влади та спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади у сфері підтверджен-
ня відповідності не втручаються в діяльність відповідних
систем у законодавчо нерегульованій сфері та не коорди-
нують цю діяльність, а процедури сертифікації здійсню-
ються на добровільних засадах. Орган із сертифікації (сис-
тема підтвердження відповідності) сам встановлює прави-
ла й процедури проведення сертифікації та визначає учас-
ників робіт із сертифікації (ст. 16); оплата робіт здійснюєть-
ся на договірних засадах (ст. 19). Отже, сьогодні маємо всі
правові засади для створення системи “Спеціальний ре-
гістр”, яка відповідає принципам і критеріям “глобально-
го підходу”, гармонізована зі стандартами міжнародних
організацій і буде, безумовно, визнана ними.

В основу побудови системи “Спеціальний регістр” по-
кладено методологію фахових систем нормалізації, яка ре-
алізує гасло “Компетентність і кваліфікація – ефективність
управління та економіки”. Це система добровільної серти-
фікації, що відповідає вимогам “глобального підходу”.
Вона створена для підтвердження відповідності продукції
військового та спеціального призначення, що експортується
й імпортується. Основним критерієм функціонування Сис-
теми є мінімізація витрат на її утворення та утримання за
умови виконання нею своєї мети й завдань. Вона відкрита
для всіх фізичних і юридичних осіб, які визнають порядок
і правила її функціонування, та взаємодіє з іншими систе-
мами на підставі угод. Право проведення робіт із сертифі-
кації в Системі надається органам із сертифікації, лабо-
раторіям та аудиторам, що акредитовані Національним
агентством з акредитації України та уповноважені на пра-
во проведення робіт у цій Системі. Сертифікація в системі
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“Спеціальний регістр” не підміняє існуючу систему серти-
фікації УкрСЕПРО, сертифікацію продукції в законодав-
чо регульованій сфері та військових представництв, які мо-
жуть бути уповноважені в Системі як випробувальні чи
калібрувальні лабораторії.

Проект створення системи добровільної сертифікації
“Спеціальний регістр” передбачає досягнення таких стра-
тегічних цілей:

запровадження системи підтвердження відповідності, по-
будованої на визнаних і гармонізованих з міжнародними
та європейськими принципами, підходами й правилами, що
поєднують фахові системи сертифікації та стандартизації і
всіх зацікавлених учасників на єдиній методологічній, нор-
мативній, технічній і науково-методичній основі;

створення умов та впровадження заходів для взаємно-
го визнання результатів підтвердження відповідності на
міжнародному та європейському рівнях;

досягнення відповідності показників і характеристик
озброєння та військової техніки й іншої продукції та май-
на військового призначення тактико-технічним вимогам
на всіх етапах життєвого циклу, що забезпечить їх кон-
курентоспроможність на ринках озброєнь;

розвиток існуючої та створення перспективної техніч-
ної бази для випробувань озброєння і військової та спеці-
альної техніки на комерційних засадах за мінімальної під-
тримки держави;

об’єднання існуючих органів із сертифікації різних форм
власності та підпорядкованості в єдину міжвідомчу систе-
му підтвердження відповідності продукції військового та
спеціального призначення, що визнається міжнародними
організаціями й відповідає сучасному рівню та стратегії
держави у сфері забезпечення якості.

Економічно-соціальними цілями проекту створення сис-
теми добровільної сертифікації “Спеціальний регістр” є:

розроблення та впровадження конкурентоспроможної
Системи, яка гармонійно доповнюватиме державну сис-
тему сертифікації УкрСЕПРО;

розвиток потужностей випробувальної бази військово-
промислового комплексу України;

збільшення податкових надходжень у бюджети всіх
рівнів;

зменшення соціального напруження, як наслідку ско-
рочення Збройних Сил України, завдяки підготовці й ате-
стації в Системі фахівців військових представництв, нау-
кових, проектно-конструкторських установ і організацій
Міністерства оборони України та їх працевлаштуванню в
органах сертифікації й випробувальних лабораторіях;

формування економічної основи, яка забезпечуватиме
гарантоване повернення вкладених на створення Систе-
ми ресурсів і коштів через отримання прибутку;

зниження загальних витрат на створення, виробництво,
експлуатацію й утилізацію озброєння, військової і спеці-
альної техніки, продукції та іншого майна, що виробля-
ються для потреб оборони й державної безпеки.

Діяльність у системі “Спеціальний регістр” ґрунтується
на принципах:

безумовного дотримання вимог чинного законодавства
України та погодженості з міжнародними правилами під-
твердження відповідності продукції;

дотримання вимог економічної доцільності;
гармонізації нормативних документів щодо підтвер-

дження відповідності з міжнародними та європейськими
нормами й настановами з якості, стандартизації, сертифіка-
ції та акредитації;

врахування особливостей адміністративної та органі-
заційної структур центральних органів виконавчої влади
і державної системи сертифікації УкрСЕПРО;

пріоритетності створення зацікавленими учасниками
ефективної системи підтвердження відповідності на основі
загальновизнаних методології, норм і правил з єдиним
координаційним органом та фаховими підсистемами сер-
тифікації й стандартизації з уникненням дублювання від-
повідно до видів продукції та послуг;

прозорості й відкритості Системи для всіх зацікавле-
них кіл, організацій, установ і підприємств незалежно від
форм власності;

забезпечення відкритості інформації щодо функціону-
вання Системи з урахуванням економічної доцільності;

охоплення процедурами сертифікації чинників, що
впливають на якість і надійність ОВТ на всіх етапах їх жит-
тєвого циклу;

врахування передових досягнень науки й техніки;
використання на основі двосторонніх угод, меморан-

думів, контрактів тощо в інтересах держави та системи
“Спеціальний регістр” результатів підтвердження відпо-
відності, отриманих в інших системах;

структурної та організаційної доцільності, системності
побудови, конфіденційності процесів, зв’язків і відносин;

дотримання методології, правил, процедур і норм “гло-
бального підходу”, який передбачає застосування кри-
теріїв незалежності, об’єктивності результатів оцінюван-
ня відповідності, прозорості, неупередженості, технічної
компетентності й відповідальності;

забезпечення максимальної участі та взаємного співро-
бітництва зацікавлених сторін на всіх етапах, стадіях і
процесах робіт з підтвердження відповідності;

ефективного використання ресурсів, наявних у членів
та учасників системи сертифікації “Спеціальний регістр”.

 Метою створення та організації функціонування сис-
теми сертифікації “Спеціальний регістр” є такі чинники:

забезпечення високих показників якості продукції вій-
ськового та спеціального призначення, що експортується
в інші країни чи імпортується;

створення умов і впровадження заходів взаємного ви-
знання результатів підтвердження відповідності на міжна-
родному та європейському рівнях;

зведення діяльності з випробувань і сертифікації озбро-
єння та військової техніки до вимог чинного законодав-
ства та міжнародних норм і правил;

досягнення взаємного визнання сертифікатів відповід-
ності систем забезпечення якості країн-експортерів та
імпортерів;
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створення потужних органів випробувань і сертифіка-
ції, повне охоплення номенклатури продукції та об’єктів
оборонного й спеціального призначення процедурами
компетентних випробувань;

сприяння державним оборонним замовникам у компе-
тентному розміщенні замовлення, виборі розробників,
виробників і постачальників ПВСП.

Для реалізації цієї мети мають виконуватися такі зав-
дання:

формування та забезпечення реалізації єдиної техніч-
ної політики й методології у сфері добровільної сертифі-
кації ПВСП;

досягнення відповідності параметрів, показників і ха-
рактеристик ПВСП тактико-технічним вимогам на всіх ета-
пах життєвого циклу для забезпечення її конкурентоспро-
можності на ринках оборонної продукції та продукції по-
двійного призначення;

оцінювання відповідності параметрів і характеристик
об’єктів військової діяльності вимогам нормативних до-
кументів на основі правил, процедур і вимог національ-
них, міжнародних та європейських стандартів;

організація ефективної реалізації процедур і процесів
підтвердження відповідності продукції та послуг;

розвиток існуючої та створення перспективної матері-
ально-технічної бази для випробувань ПВСП на комерцій-
них засадах за мінімальної підтримки держави;

створення єдиного інформаційного простору у сфері
забезпечення якості продукції подвійного та спеціально-
го призначення;

ефективна організація інформаційного забезпечення
членів та учасників системи сертифікації “Спеціальний
регістр”;

створення ефективної відкритої та прозорої організа-
ційної структури системи сертифікації “Спеціальний ре-
гістр” і всебічна організація її функціонування;

створення нормативної бази на основі фахової систе-
ми стандартизації;

організація ведення фонду документів в інтересах усіх
членів та учасників системи сертифікації “Спеціальний
регістр”;

організація підготовки й атестації експертів та ауди-
торів системи сертифікації “Спеціальний регістр”;

сприяння підвищенню конкурентоспроможності ОВТ;
надання технічної й науково-методичної допомоги всім

зацікавленим у співпраці з Системою органам з оцінюван-
ня відповідності та сприяння їм у підготовці до акредитації;

організація участі та взаємного співробітництва заці-
кавлених сторін на всіх етапах, стадіях і процесах робіт з
підтвердження відповідності;

зниження загальних витрат на створення, виробництво,
експлуатацію й утилізацію продукції військового та спеці-
ального призначення, що виробляється для потреб оборо-
ни і державної безпеки;

цілеспрямоване проведення заходів щодо визнання Сис-
теми міжнародними та європейськими організаціями стан-
дартизації, сертифікації й акредитації.

Об’єктами сертифікації в системі “Спеціальний регістр”
виступають:

продукція військового та спеціального призначення;
об’єкти військової діяльності;
системи якості й управління якістю та навколишнім се-

редовищем підприємств, які розробляють, виробляють, по-
стачають, обслуговують, ремонтують, утилізують ПВСП;

процеси з розроблення, виробництва, обслуговування,
нагляду, ремонту, знешкодження й утилізації ПВСП;

послуги зі зберігання ПВСП.
На сьогодні розроблено Концепцію системи “Спеціаль-

ний регістр” та основоположні стандарти, утворено її орга-
нізаційну структуру, визначено Керівний орган, який за-
реєстровано в центральному органі виконавчої влади у
сфері підтвердження відповідності, уповноважено органи
сертифікації та випробувальні лабораторії на діяльність у
Системі відповідно з регламентованими правилами та про-
цедурами, а також проводиться практична робота з під-
твердження відповідності в законодавчо нерегульованій
сфері. За участю представників центральних органів ви-
конавчої влади та органів з оцінювання відповідності, за-
цікавлених у здійсненні ефективного контролю якості про-
дукції, послуг військового та спеціального призначення
створено Наглядову раду та Апеляційну комісію системи
“Спеціальний регістр”.

Еволюція створення й розвитку системи “Спеціальний
регістр” здійснюється послідовно-паралельним методом і
передбачає такі етапи, як започаткування, стабілізація,
легітимізація, розширення та визнання. Перший етап пе-
редбачав розроблення концепції, комплексу основополож-
них стандартів та утворення Керівного органу системи.
На другому етапі планувалося стале проведення сертифі-
кації, підготовка аудиторів, створення і ведення Реєстру,
утворення Наглядової ради та Апеляційної комісії, розроб-
лення другої черги стандартів, залучення до Системи та
уповноваження органів з оцінювання відповідності. Обид-
ва ці етапи на сьогодні реалізовані.

Етап легітимізації передбачає акредитацію Керівного
органу в Національному агентстві з акредитації, створен-
ня фахової системи стандартизації “Спеціального регістру”,
налагодження інформаційного забезпечення членів та учас-
ників Системи. Реалізація етапів розширення й визнання
полягає у встановленні взаємостосунків з іншими українсь-
кими та зарубіжними системами, підтримка та ініціювання
створення фахових систем в інших сферах і галузях діяль-
ності, утворення підсистем “Спеціального регістру”, встанов-
лення взаємостосунків з ISO (CASCO), ICE, CEN та здійснен-
ня заходів щодо визнання ними Системи.

Впровадження системи “Спеціальний регістр” дасть
змогу виконати низку завдань зі створення автоматизова-
них баз даних виробників, постачальників і рекламацій,
започаткувати систему фінансової відповідальності вироб-
ників за постачання неякісної продукції та залучити спеціа-
лістів військових представництв до робіт із сертифікації.

Надійшла до редакції 07.02.2005.
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характеристик
тренажних
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Розглянуто шляхи визначення раціонального типажу і складу військо-
вих комплектів тренажних засобів. Сформовано перелік показників
оцінювання військових тренажерів і запропоновано методичний
підхід до їх багатовимірного порівняльного оцінювання.
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апівнатурні навчально-тренувальні засоби,
створені на основі досягнень мікроелектро-
ніки й інформаційних технологій (надалі –
тренажери, тренажні засоби та системи), міц-
но ввійшли в практику бойової підготовки

армій провідних країн світу. Якісно змінивши процес бойо-
вої підготовки, вони стали невід’ємною складовою части-
ною матеріально-технічної бази навчання військ.

Сьогодні в збройних силах провідних країн світу 40–
70 % часу бойової підготовки відводиться заняттям на
тренажерах. Це зумовлено високою ефективністю вико-
ристання тренажерів для формування й підтримання на-
вичок володіння зброєю та бойовою технікою, а також
для злагодження дій підрозділів. Широкі можливості тре-
нажерів для створення умов навчання і тренувань, набли-
жених до бойових, поєднуються з економічністю й безпе-
кою бойової підготовки, в якій використовуються тре-
нажні засоби.

Важлива роль, яку відіграють сучасні тренажні системи
в бойовій підготовці, об’єктивно висуває високі вимоги до
них. Помилки, допущені в процесі розроблення чи вибору
тренажерів для оснащення військ, спричиняють зниження
ефективності бойової підготовки та формування негатив-
них навичок у військовослужбовців, наслідком чого будуть
помилки в реальному бою. Саме цим зумовлена актуальність
задачі вибору тренажерів для оснащення військ.

Одним з основних завдань Державної програми рефор-
мування та розвитку Збройних Сил України на період до
2005 р. визначено удосконалення підготовки військ як най-
важливішого чинника їх боєготовності та боєздатності.
Реалізація цього завдання значною мірою залежить від ос-
нащення військ (сил) сучасними тренажними засобами.
Проблема, що потребує першочергового розв’язання, по-
лягає в розробленні методичного підходу до обґрунтуван-
ня якісних і кількісних характеристик тренажних засобів.

Питання оснащення Збройних Сил України сучасни-
ми тренажними системами розглянуте в [1–4]. Оцінення
стану парку тренажерів Збройних Сил України, показа-
ло, що вони морально та фізично застаріли і за технічним
станом у процесі бойової підготовки може використову-
ватися не більш як 15 % існуючих тренажерів.

Парк тренажерів Збройних Сил України розроблявся в
60–80-х роках, коли бойова підготовка базувалася переваж-
но на навчальних і бойових стрільбах, тактичних заняттях
і навчаннях, а навчально-тренувальні засоби відігравали
допоміжну роль у підготовці військових спеціалістів. То-
гочасний рівень розвитку мікроелектроніки, комп’ютерних
та інформаційних технологій не давав змоги створювати
прийнятні за вартістю тренажери, здатні адекватно відтво-
рювати внутрішнє середовище, процес функціонування
зразків озброєння та умови зовнішнього середовища, а та-
кож об’єднувати тренажери локальною мережею.

Проблема обґрунтування якісних і кількісних характе-
ристик навчально-тренувальних засобів для забезпечення
ефективної бойової підготовки підрозділів і частин Зброй-
них Сил України розв’язувалася частково. Це призвело до

Н
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того, що досі не сформовано цілісного погляду на осна-
щення Збройних Сил сучасними тренажними засобами й
системами, а тренажеробудування в Україні має одно-
бічний характер. Головна увага розробників сьогодні зосе-
реджена на створенні тренажерів для бронетехніки. У цьо-
му напрямі безперечним лідером є Харківське конструк-
торське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова, яке
протягом останніх років розробило ряд таких тренажерів.

Разом з тим, розроблення тренажерів для Військ По-
вітряної оборони, військ ППО Сухопутних військ та армій-
ської авіації, потреба в яких не менша, а навіть більша, ніж
у тренажерах для бронетехніки, здійснюється на рівні по-
вільного освоєння вітчизняними підприємствами сучасних
комп’ютерних технологій і не має завершеного вигляду.
Не останню роль у ситуації, що склалася, відіграв прин-
цип залишкового фінансування вітчизняних розробок у
сфері тренажеробудування.

Запропонований у цій статті методичний підхід до виз-
начення типажу і комплектів тренажної техніки ґрунтуєть-
ся на діючій методології проведення досліджень у галузі
розвитку систем озброєння та військової техніки.

До складу сучасних напівнатурних військових трена-
жерів, як правило, входять (рис. 1):

імітатори робочих місць (кабін, бойових відділень) зразків
озброєння і військової техніки, оснащені імітаторами органів
керування, індикації та іншого обладнання, адекватними
наявним на реальних зразках озброєння і військової техніки;

система датчиків, аналого-цифрових і цифро-аналого-
вих перетворювачів;

локальна мережа, що пов’язує окремі тренажери зразків
озброєння в тренажери підрозділів;

програмно-апаратний комплекс;
динамічні платформи;
робоче місце керівника занять, який забезпечує процес

тренування і контролює дії тих, кого навчають;
засоби зв’язку керівника з тими, кого навчають, і їх між

собою;
система енергоживлення.
Аналіз структурних схем і принципів побудови най-

більш поширених тренажерів свідчить, що їм властиві такі
характерні риси:

наявність у структурі тренажера значної кількості різ-
них за своєю природою елементів, а також людей – тих,
хто навчає, і тих, кого навчають;

складність структури взаємозв’язків між елементами
тренажера;

Рис. 1. Структурна схема напівнатурного комп’ютеризованого тренажера
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ієрархічність структури;
єдність мети, для досягнення якої функціонують всі

елементи тренажера;
різноманітність способів керування (централізований,

автономний, змішаний).
Такі ознаки вказують на те, що сучасні напівнатурні

комп’ютеризовані тренажери належать до класу складних
організаційних систем [5]. Це зумовлює необхідність засто-
сування до них системних методів досліджень.

Задачу обґрунтування раціонального типажу, харак-
теристик і кількісного складу (далі – військових комп-
лектів) тренажерів, виходячи з системних позицій, можна
сформулювати так. При відомих організаційно-штатній
структурі військових частин і підрозділів, номенклатурі
озброєння та військової техніки, а також ресурсних обме-
женнях задано вимоги до рівня бойової підготовки, який
забезпечує успішне виконання бойових завдань. Потрібно
визначити типаж, характеристики та військові комплек-
ти тренажерів, які відповідають заданим рівням навченості
екіпажів (бойових обслуг) та злагодженості частин і під-
розділів. Для цього мають бути враховані витрати на ос-
нащення військ тренажерами та порядок і методичні осно-
ви їх застосування в процесі бойової підготовки.

На рис. 2 наведено запропонований алгоритм розв’я-
зання задачі, який передбачає декілька виконуваних по-
слідовно етапів.

1. Вихідними даними є мета і завдання бойової підго-
товки, що випливають з необхідного рівня навченості та
бойової злагодженості особового складу частин і підроз-
ділів, який, у свою чергу, зумовлений бойовими завдання-
ми підрозділів і частин Збройних Сил у цілому, видів Зброй-
них Сил, родів військ та спеціальних військ.

2. Наступним етапом є формування множини альтер-
нативних варіантів типажу та військових комплектів тре-
нажерів. Сьогодні немає формалізованих методів розв’я-
зання подібних задач, тому для виконання цього етапу
доцільно використати логіко-евристичні прийоми, насам-
перед експертні оцінки військових фахівців. Визначаючи
граничні значення характеристик тренажних засобів і сис-
тем, слід враховувати результати прогнозування світових
досягнень у тренажеробудуванні.

3. З урахуванням відібраної множини варіантів типа-
жу проводять експеримент на моделі процесу бойової
підготовки підрозділів і частин. План такого експеримен-
ту можна скласти, використовуючи методи теорії опти-
мального експерименту або застосовуючи одночасну ви-
падкову зміну всіх параметрів моделі, що підлягають ви-
значенню, та умов за допомогою зондування діапазонів
зміни цих параметрів і умов.

4. Результатом модельного експерименту є показники
ефективності бойової підготовки та вартість розглянутого
варіанта типажу і військового комплекту тренажних засобів.

5. З отриманої множини результатів (значень показ-
ників ефективності) відбирають ті варіанти випадкових
векторів параметрів і умов, які відповідають усім критері-
альним обмеженням. Ключовим аспектом такої процедури

є формування множини можливих (прийнятних з погляду
виконання вимог до системи бойової підготовки та обме-
жень щодо вартості) альтернатив, що містить альтерна-
тиву, яку умовно можна назвати раціональною.

6. За множиною альтернативних варіантів, що задо-
вольняють усі вимоги, визначають типаж і потрібну кількість
тренажних засобів у військових комплектах. Раціональ-
ним варіантом у цьому разі можна вважати той, що забез-
печує виконання всіх завдань бойової підготовки з необ-
хідною якістю, тобто відповідають усім критеріальним і
функціональним обмеженням за мінімуму витрат ресурсів
на бойову підготовку, або той, для якого при заданих ре-
сурсних обмеженнях значення показників ефективності
бойової підготовки максимальні.

Якщо серед розглянутих альтернатив типажу тренаж-
них засобів немає варіантів, які дають змогу з достатньою
повнотою виконати всі завдання бойової підготовки військ
(множина прийнятних варіантів порожня), то треба скоре-
гувати діапазони зміни умов задачі, повторити модельний
експеримент і сформувати нові альтернативи.

7. На множині результатів моделювання, отриманій
внаслідок реалізації плану експерименту, формують так
звані вторинні моделі у вигляді сукупності окремих моде-
лей, тобто залежностей кожного з показників ефективності
системи бойової підготовки від усієї множини параметрів
системи бойової підготовки та умов її функціонування, в
тому числі залежність вартості військового комплекту
тренажних засобів від параметрів системи бойової підго-
товки та умов її функціонування.

8. Аналіз отриманих у п. 7 вторинних моделей дає змо-
гу оцінити питомий вплив зміни окремих параметрів тре-
нажних засобів і систем на значення показників ефектив-
ності системи бойової підготовки. Ранжування параметрів
за ступенем їх важливості уможливлює визначення най-
більш доцільних напрямів удосконалення тренажної тех-
ніки з урахуванням наявних ресурсних обмежень.

Порівнюючи граничні значення діапазонів зміни пара-
метрів, отриманих у п. 6, з параметрами існуючих тренажерів
та оцінюючи можливість їх поліпшення, можна визначити
доцільність модернізації існуючих зразків тренажної техніки.

Одним з практичних завдань сьогодення є вибір тре-
нажних засобів, які пропонуються вітчизняними й закор-
донними розробниками та підприємствами Міністерству
оборони України. Нині в Україні працює кілька вітчизня-
них підприємств – розробників тренажерів. У країнах
СНД, Східної та Західної Європи велика кількість фірм і
підприємств мають значний досвід розроблення та вироб-
ництва військових тренажерів.

Ринок сучасних військових тренажерів характеризується
розмаїттям характеристик і цінових параметрів [6]. У цих
умовах проблему вибору можна розв’язувати на основі
порівняльної оцінки тренажних засобів, що пропонують-
ся виробниками, за всією сукупністю їхніх показників.
Така оцінка об’єктивно свідчить про досягнутий рівень
підготовки тих, кого навчають, і дає можливість вибрати
з множини запропонованих розробниками зразків най-
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більш прийнятні. Ґрунтується вона на методичній базі ба-
гатовимірної порівняльної оцінки [7].

Показники, за якими оцінюються військові тренаже-
ри, можна поділити на кілька груп*.

1. Показники ефективності підготовки тих, кого навчають
1.1. Ступінь виконання завдань і вимог програм бойової підготовки,

курсів стрільб, правил стрільб і курсів водіння бойових машин на базі:
індивідуальних тренажерів;
комплексних тренажерів;
тренажерів підрозділів.
1.2. Забезпечення можливості визначення початкового й поточно-

го рівня:
навичок у тих фахівців, яких навчають (для індивідуальних трена-

жерів);

Рис. 2. Послідовність розв’язання задачі з визначення раціонального типажу та військових комплектів тренажних засобів

*  Наведений тут перелік показників складений стосовно потреб
Сухопутних військ. Він може бути змінений і доповнений відповідно
до специфіки тренажних засобів для інших видів Збройних Сил України.
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злагодженості екіпажів і бойових розрахунків (для комплексних
тренажерів);

бойової злагодженості підрозділів (для тактичних тренажерів).
1.3. Забезпечення можливості професійного відбору (тестування)

фахівців на базі тренажерів.
2. Показники адекватності тренажера

2.1. Повнота відтворення обладнання робочих місць тих, кого на-
вчають.

2.2. Відповідність сенсорно-моторного поля робочих місць трена-
жера робочим місцям зразка ОВТ.

2.3. Адекватність імітаційної моделі зразка ОВТ.
2.4. Можливість імітації аварійних і позаштатних режимів функціо-

нування зразка ОВТ (озброєння підрозділу).
2.5. Повнота охоплення і реалізованість операцій бойової роботи

зразка ОВТ та процесу функціонування системи озброєння підрозділу.
2.6. Ступінь відповідності умов навчання і тренування реальним

умовам:
повнота імітації фоноцільової обстановки;
відповідність типу й розміру ділянки місцевості (повітряного про-

стору), що моделюється, вимогам бойової підготовки;
відповідність мікрокліматичних, вібраційних і шумових характерис-

тик робочого місця в тренажері реальному робочому місцю в зразку ОВТ.
2.7. Можливість створення умов навчання і тренування у всьому

діапазоні прогнозованих умов бою (бойових дій), які охоплюють:
масштаб і характер дій наземного й повітряного супротивника;
радіоелектронні завади, завади в оптичному діапазоні хвиль, пило-

димові й аерозольні перешкоди;
час доби і пору року;
атмосферні  явища – туман різної інтенсивності, дощ, сніг, вітер;
температуру повітря;
атмосферний тиск;
тип місцевості (рівнинна, гірська, пустельна).
2.8. Можливість ведення двостороннього бою з урахуванням його

динаміки та імітацією ураження мішеней (цілей) і свого зразка (зразків)
ОВТ.

2.9. Якість візуалізації фоноцільової обстановки в полі зору оптич-
них і оптико-електронних приладів тренажера:

інформаційна та психофізична подібність фоноцільової обстановки,
що відображається в полі зору імітаторів оптичних і оптико-електрон-
них приладів спостереження та прицілювання тренажера і зразка ОВТ;

залежність кутових розмірів цілей від дальності до них;
розміри, форма, фарбування та параметри руху мішеней і цілей;
ступінь деталізації ближньої й дальньої зони ділянки місцевості з

рослинністю і місцевими  предметами та штучними спорудами;
імітація польоту й розривів ракет і снарядів та кулеметних черг;
врахування оптичної видимості, імітація задимлення й запилення

поля зору оптичних приладів під час стрільби (пусків ракет);
врахування коливань корпусу бойової машини під час пострілу (пус-

ку ракети) та її руху.
2.10. Використання цифрових карт місцевості в комплексних і так-

тичних тренажерах.
2.11. Відтворення характерних аудіо- та візуальних ефектів функ-

ціонування бойових машин під час стрільби (пуску) та їх руху.
3. Показники, що характеризують
дидактичні можливості тренажера

3.1. Управління параметрами навчально-інформаційної моделі тре-
нажера в процесі занять і тренувань відповідно до мети і завдань бойо-
вої підготовки.

3.2. Об’єктивний контроль дій тих, кого навчають, та автоматизо-
ване оцінювання результатів виконання навчальних завдань і вправ.

3.3. Ступінь автоматизації процесу навчання (неавтоматизований,
автоматизований з жорстким чи гнучким програмуванням тренувань).

3.4. Документування результатів виконання навчальних завдань
(вправ) протягом будь-якого періоду навчання.

3.5. Повнота бібліотеки навчальних завдань тренажера.
4. Показники надійності

4.1. Термін служби.
4.2. Середнє напрацювання на відмову.

4.3. Середній ресурс тренажера.
4.4. Тривалість безперервної роботи.

5. Показники стандартизації та уніфікації
5.1. Програмна й технічна сумісність тренажерів зразків ОВТ од-

ного типу.
5.2. Можливість роботи рознесених у просторі тренажерів різного

призначення, конфігурації та складу в мережному режимі.
5.3. Відкрита архітектура програмно-апаратних комплексів трена-

жерів.
6. Економічні та експлуатаційні показники

6.1. Вартість тренажера (одиничного і серійного зразка).
6.2. Вартість експлуатації тренажера (з урахуванням енергоспожи-

вання, технічного обслуговування, ремонту та кількості фахівців, які
його обслуговують).

6.3. Можливість експлуатації в складних кліматичних умовах.
6.4. Необхідна площа для розміщення. Вимоги до навчального класу

(приміщення).
6.5. Зручність технічного обслуговування.
6.6. Тривалість підготовки тренажера до проведення занять і тре-

нувань.

Наведені показники мають різну природу, а ті з них,
що підлягають кількісному вимірюванню, – ще й різні роз-
мірності. У зв’язку з цим для розв’язання задачі вибору
потрібно насамперед пронормувати цю множину величин.

Задача нормування формалізується в такий спосіб:

{ } { } [ ]: 0,  1 ,j jj j
F M J M J R′ ′→ (1)

де F ′  – відображення jM  в jM ′ , яке потрібно знайти; jM  –
характеристика  j-го тренажера; jM ′  – нормована харак-
теристика j-го тренажера; Ј – множина індексів порівню-
ваних систем; R –  дійсна вісь.

Відображення F ′  є першим етапом застосування де-
якого відображення F, що реалізує пропорційний метод
вибору систем.

Задачу оцінювання та вибору альтернатив тренажерів
за певною сукупністю нормованих метричних характерис-
тик можна інтерпретувати так. У просторі IRn  цих показ-
ників визначають тренажер, який вважається ідеальним.
Він відображається ідеальною точкою, або точкою утопії
[8–10]. З урахуванням прийнятого стандартного виду нор-
мованих показників координатами такої точки буде набір
одиниць (1, 1, …, 1); усього – n одиниць. Ідеальний трена-
жер відображатиметься однією з вершин n-вимірного
гіперкуба G1n  з одиничними координатами. Очевидно, що
будь-який тренажер також можна відобразити n-вимірною
точкою в тому самому просторі. Проте ймовірність того,
що точка, яка відображає реальний тренажер, збігатиметь-
ся з точкою, що відображає ідеальний тренажер, досить
мала, тобто точка, яка відображає реальний тренажер,
завжди розміщуватиметься всередині гіперкуба G1n.

Отже, тренажні засоби можна порівнювати між собою
за ступенем їх наближення до ідеалу. Іншими словами,
за введеною відстанню (метрикою) між ідеальним і реаль-
ними тренажерами, які розглядаються, можна судити про
їхню якість. Тобто чим ближчий той чи інший варіант
тренажера до ідеального, тим вища його якість, оцінена
за всією сукупністю характеристик. У даному разі під
відстанню (метрикою) слід розуміти невід’ємну дійсну
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функцію ( ),i jd M M , яка задовольняє стандартні аксіоми
метрики:

( ), 0i jd M M ≥  ,i jM M∀  з  G1n; (2)

( ), 0i j i jd M M M M= ⇔ = ; (3)

( ) ( ), ,i j j id M M d M M= ; (4)

( ) ( ) ( ), , ,i j i k k jd M M d M M d M M≤ + , (5)

де iM , jM , kM  – вектори з одиничного п-вимірного гіпер-

куба G1n, координатами яких є нормовані метричні харак-
теристики відповідно i-го, j-го, k-го тренажерів.

Для комплексного оцінювання тренажних засобів за
формулу задання метрики, яка в свою чергу зумовлює фор-
му комплексного показника, можна використати евклідо-
ву відстань [11, 12]:

( ) ( )
1 2

2
0 0

1
, .

n

j ij i
i

d M M M M
=

 
= − 

 
∑ (6)

Критерієм вибору кращого зразка буде правило: мен-
ше чисельне значення відстані (метрики) від точки відоб-
раження зразка до ідеалу відповідає кращому зразку тре-
нажера.

Потрібно враховувати, що деякі показники тренажерів
не можна оцінити кількісно. Для перетворення інформації
про них у форму, зручну для прийняття рішення, доціль-
но використовувати методи експертних оцінок – безпосе-
редньої оцінки та спектральний [13].

На думку авторів, викладені методичні підходи є осно-
вою обґрунтування якісних і кількісних характеристик
тренажерів для забезпечення ефективної бойової підготов-
ки та розроблення рекомендацій керівництву Міністерства
оборони України щодо оснащення Збройних Сил України
тренажними засобами й системами. Можна передбачити,
що в умовах радикальної військової реформи, яка нині
здійснюється в Україні, бойова підготовка Збройних Сил
за своєю інтенсивністю та організацією стрімко наближа-
тиметься до рівня сучасних армій. І так само стрімко зро-
статимуть потреби у військових тренажерах. Вони можуть
бути задоволені вітчизняними розробниками та виробни-
ками в разі координації розробок військових тренажерів
за відповідністю їх тактико-технічних характеристик ви-
могам, визначеним згідно з запропонованим у цій статті
підходом.

Таку координацію може здійснювати постійно діючий
орган Міністерства оборони України, наприклад, комісія,
до складу якої входитимуть представники споживача тре-
нажних засобів і науково-дослідних установ Міністерства
оборони України, які розробляють тактико-технічні ви-
моги до тренажерів та методики їх використання в бойовій
підготовці, а також представники Озброєння Міністерства

оборони. Результатом роботи цієї комісії мають бути об-
ґрунтовані рекомендації щодо розподілу коштів на роз-
роблення та закупівлю тренажних засобів. Одне з завдань
комісії – рішуче вилучення практики лобіювання деяких
структур, які одержували й одержують державне замов-
лення та витрачають бюджетні кошти, хоча й неспроможні
створити необхідні для споживача зразки тренажерів.

З урахуванням потреб Збройних Сил України в сучас-
них тренажерах доцільно найближчим часом сформувати
спеціалізований науковий підрозділ в одній з науково-дос-
лідних установ Міністерства оборони України, який відпо-
відав би за обґрунтування й розроблення тактико-техніч-
них вимог до тренажних систем видів Збройних Сил і родів
військ.

Такий підрозділ повинен:
розробляти тактико-технічні вимоги до тренажних за-

собів на основі розвиненої науково-методичної бази;
відстежувати світовий рівень технологій створення су-

часних тренажерів;
розробляти тактико-технічні завдання на створення не-

обхідних для Збройних Сил України тренажних систем;
робити експертні висновки щодо можливості й доціль-

ності використання в бойовій підготовці готових розро-
бок вітчизняних і закордонних підприємств;

здійснювати воєнно-наукове супроводження вітчизня-
них розробок;

створювати методики використання тренажерів у бойо-
вій підготовці підрозділів і частин видів Збройних Сил Ук-
раїни та родів військ (сил) з урахуванням переходу на кон-
трактний принцип комплектування;

розробляти рекомендації щодо розгортання ефектив-
ної системи підготовки мобілізаційних резервів на базі
сучасних тренажних систем.

Важливим аспектом діяльності спеціалізованого науко-
вого підрозділу має бути обґрунтування складу й засад
функціонування центрів допуску підрозділів і частин до
бойових стрільб на військових полігонах, які базувати-
муться на технологіях контролю навичок особового скла-
ду, екіпажів і бойових обслуг, та злагодженості підрозділів
на основі тренажних систем.

Одним з напрямів розвитку тренажеробудування в Украї-
ні може бути стимулювання розробок у цій сфері вітчиз-
няними підприємствами з залученням їх власних коштів
та інтелектуального потенціалу через проведення Міністер-
ством оборони України відкритих конкурсів між вітчиз-
няними виробниками на закупівлю тренажних засобів.

Реформування Збройних Сил України потребує вжит-
тя невідкладних заходів для створення єдиної державної
ідеології й політики у галузі військового тренажеробуду-
вання. Розрізнені зусилля державних установ, підприємств
та окремих ентузіастів можуть лише частково заповнити
ту серйозну прогалину, яка поки що існує в цій сфері дер-
жавної політики.

Ця публікація є першою із серії статей, в яких плануєть-
ся викласти методичні розробки й отримані практичні
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результати щодо оснащення Збройних Сил України сучас-
ними тренажерами. Автори запрошують спеціалістів до
наукової дискусії на сторінках журналу “Наука і оборо-
на”, яка сприятиме всебічному розгляду напрямів підви-
щення ефективності бойової підготовки на основі широ-
кого використання тренажних систем.
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Логістика –
що це таке?
Аналізується семантичний аспект терміна “логістика”, який, на
думку автора, невиправдано вводиться у військову лексику, та роз-
глядаються деякі негативні наслідки його введення.
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станнім часом арсенал нововведень, що сто-
суються не лише структурних перетворень у
Збройних Силах України, але й військової
лексики, і які певними посадовими особами
вважаються єдино можливим засобом ефек-

тивного реформування Збройних Сил, поповнився ще од-
ним – терміном “логістика”. З попередників подібної
ініціативи можна відмітити створені в Росії після 1993 р.
фонди, товариства та центри логістики з явно вираженою
спрямованістю їх діяльності – керуванням потоками мате-
ріальних засобів, а також підготовлену до захисту у 2000 р.
докторську дисертацію в російській Військовій академії
тилу і транспорту та авторів навчального посібника “Логі-
стика”, виданого в Москві у 2002 р. Цей неологізм, на думку
невтомних шукачів новизни у військовій справі, має забез-
печити досить високий, навіть вищий за попередній, рівень
функціонування дбайливо створеної їх батьками й дідами
та апробованої не лише в масштабі “локальних конфліктів”
системи технічного й тилового забезпечення військ (сил).

До речі, зовсім недавно спостерігалася дещо інша тенден-
ція: замість іноземного слова “шофер” повсюдно почали
використовувати “водій”, а слово “супутник” стало відоме
всьому світу. Але нині відчувається зміна “моди”: замість
добре відомих вітчизняних слів набувають поширення такі,
як “саміт”, “консенсус”, “толерантність”, “евентуальний”,
“моніторинг” і, нарешті, “логістика”, що в кращому разі
відгонить наукоподібністю, а в гіршому – кáзна-чим.

На це можна було б і не звертати уваги, тим паче, що
“кліткові” перетасовки та словесна еквілібристика впро-
довж досить тривалого періоду реформування Збройних
Сил України значно превалюють над матеріально-техніч-
ним чинником, який з кожним роком, на жаль, знижує свій
вплив на боєздатність військ (сил). Але на відміну від подіб-
них відносно короткочасних ініціатив, розглядуваний
термін намагається дістати прописку у військовій історії
Збройних Сил України, бо, крім спроб чергового “збага-
чення” військової лексики, починають створюватися “ло-
гістичні” підрозділи з нечітко вираженими функціями. Це
призводить до деформування централізації та порушення
упорядкованості управління існуючими системами техніч-
ного й тилового забезпечення Збройних Сил України.

Спробуємо насамперед з’ясувати зміст терміна “логі-
стика”, враховуючи наявність у вітчизняній літературі
певних прогалин у цьому питанні.

Немає потреби детально досліджувати генезис цього тер-
міна і тим більше історію його появи в лексиконі Міністерст-
ва оборони України, яка є загадкою для науковців відповід-
ного профілю. Зауважимо лише, що слово “логістика” –
грецького походження. Воно зазнало значних змістових
змін від часу свого виникнення і нині з досить широким
тлумаченням застосовується у всіх основних європейських
мовах. Детальніше розглянемо сучасний зміст цього тер-
міна стосовно військової справи, скориставшись витяга-
ми з різних джерел і словників, наведених на відповідних
сайтах Інтернету та в літературі з питань управління за-
пасами (ресурсами).

О
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Зокрема, в американській енциклопедії 1994 р. логістика
визначається як “управління переміщенням та матеріально-
технічним забезпеченням збройних сил”. І далі тут же: “По-
ряд з тактикою, стратегією та розвідкою логістика є одним
з чотирьох найважливіших елементів військової науки”.
У Британській енциклопедії 1994 р. логістика – це “всі види
діяльності, пов’язані із забезпеченням боєздатності збройних
сил, у тому числі перевезення, постачання, зв’язок, медична
служба тощо”. В економічній енциклопедії ФРН 1983 р. логі-
стика є наукою про транспортування військ, їх постачання
та квартирування, а також методами аналізу систем розпо-
ділу товарів. Аналогічні за змістом визначення простежують-
ся в італійських, іспанських та інших словниках. Терміном
“логістика” може позначатися також постачально-збутова
діяльність цивільних підприємств. Ці визначення стосува-
лися прикладного аспекту терміна “логістика”.

Один із зарубіжних варіантів визначень, що стосується
теоретичного аспекту цього терміна, такий: “Логістика –
наука про планування, контроль і управління транспорту-
ванням, складуванням та іншими матеріальними й немате-
ріальними операціями, які здійснюються в процесі доведен-
ня сировини й матеріалів до виробничого підприємства,
внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і на-
півфабрикатів, достачання готової продукції споживачеві
відповідно до його інтересів і вимог, а також передавання,
зберігання та оброблення відповідної інформації”.

Зрештою, в закордонних джерелах термін “логістика”
визначається як “процес планування, реалізації та контро-
лю технологічно й економічно ефективних операцій нако-
пичення, зберігання, транспортування і передавання сиро-
вини, напівфабрикатів, готової продукції та відповідної
інформації від місця виробництва до місця споживання з
метою максимального задоволення вимог споживача. Такі
операції здійснюються над вхідними й вихідними, зовніш-
німи і внутрішніми потоками матеріалів та інформації”.

Не будемо цитувати висловлювання щодо терміна “ло-
гістика” деяких авторів з країн СНД, бо, незважаючи на
їх гарячі намагання сказати і своє слово в новій, як їм
здається, галузі науки, нічого принципово нового порівня-
но з наведеними визначеннями в них немає.

Можна зробити висновок, що логістика – це сукупність
методів і дій, спрямованих на обґрунтування замовлення
(заявки, потрібної кількості), порядку виробництва, транс-
портування, зберігання (складування) й доставки матеріаль-
них (матеріально-технічних) засобів до споживача. Тому
в зарубіжній літературі розрізняють логістику транспорт-
ну, складування, забезпечення та ін.

Аналіз численної вітчизняної та зарубіжної літератури
свідчить про те, що дії, пов’язані з визначенням раціональ-
ної (оптимальної) величини замовлення (заявки), поряд-
ку виробництва й наступного транспортування та скла-
дування матеріальних засобів, а також із забезпеченням
ними споживачів, загалом належать до категорії “управ-
ління запасами (ресурсами)”, а сукупність методів, які да-
ють змогу обґрунтувати ту чи іншу дію, випливають з тео-
рії “управління запасами (ресурсами)”, створеної багатьма

авторами й опублікованої в тій самій літературі, причому
практично без використання терміна “логістика”.

Зарубіжні джерела звертають увагу на те, що й досі
спостерігається досить вільне тлумачення терміна “логі-
стика”, тому він належить до класу так званих семантич-
но розмитих або змістово незрозумілих понять. Наприк-
лад, ще на початку 70-х років минулого сторіччя зробле-
но спробу визначити логістику як науку управління мате-
ріальними ресурсами підприємства. І все-таки, як зазна-
чалося в 1992 р. на Міжнародному симпозіумі Європейсь-
кої асоціації логістики в Стокгольмі, загальноприйнято-
го визначення розглядуваного терміна поки що немає че-
рез досить вільне вживання його спеціалістами різних га-
лузей діяльності. Отже, це слово можна розглядати як еле-
мент жаргону чи сленгу, який використовується в поста-
чально-збутовій діяльності певних установ та організацій.

Як бачимо, впроваджуваний у військову лексику термін
“логістика” в тому значенні, в якому він був розглянутий
вище, еквівалентний поняттю “управління запасами (ре-
сурсами)”, яке здавна відоме й використовується у вітчиз-
няній літературі. Багато що з теорії та практики управлін-
ня запасами (ресурсами) відображено в нормативних доку-
ментах стосовно технічного й тилового забезпечення Зброй-
них Сил України та не втратило актуальності й донині.

Отже, від уведення терміна “логістика” нічого нового
ані в розвитку військової лексики України, ані тим більше
в розвитку систем технічного й тилового забезпечення
Збройних Сил України очікувати не доводиться.

І річ тут зовсім не в консерватизмі автора статті чи його
догматизмі та нерозумінні ним того, що будь-яка раніше
створена система має розвиватись, аби відповідати зав-
данням свого часу. Але не слід забувати, що, згідно з сис-
темною методологією, в ході розвитку та перетворення має
забезпечуватися спадковість і обґрунтованість пропоно-
ваних заходів, спрямованих на трансформацію системи
відповідно до умов, які складаються. Особливо це стосу-
ється апарату понять, термінів і загалом мови, в тому числі
й військової, зі специфічними вимогами до неї як засобу
спілкування між людьми. Сліпе й скороспіле копіювання
досвіду інших країн та невиправдане використання іно-
земних слів у військовій сфері, особливо в керівних доку-
ментах, може свідчити, крім усього іншого, про вимуше-
ність діяти так внаслідок недостатнього розвитку вітчизня-
ної військової науки, а також мови. Але стосовно України
це припущення не витримує ніякої критики, бо сучасна ук-
раїнська мова досить розвинена у всіх сферах діяльності,
в тому числі й військової. Невже у когось із військових
діячів України це твердження викликає сумнів?

Не можуть бути виправданням розглядуваних дій праг-
нення до інтеграції Збройних Сил України в міждержавні
воєнні організації та структури. Адже це ініціює намагання
відповідальних осіб Збройних Сил, наполегливість яких за-
слуговує кращого використання, створювати системи, схо-
жі на існуючі в арміях деяких країн світу, не вдаючись до
порівняння старого й нового та не аналізуючи очікувано-
го співвідношення ефемерних переваг і неодмінних втрат.
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Якась країна або її армія може бути передовою за пев-
ним показником, але за іншими показниками вона може й
відставати. Звідси справедливе запитання: на чому ґрун-
тується висновок про те, що системи технічного й тилово-
го забезпечення Збройних Сил України за своїми принци-
пами та способами використання є застарілими й значно
гіршими порівняно з подібними системами зарубіжних армій?
Хто, де й коли проводив щодо цього дослідження? Свого
часу в Національній академії оборони та в ЦНДІ Зброй-
них Сил України подібні дослідження здійснювались, але
результатом їх були зовсім інші міркування та висновки.

Складається враження, що апологети логістики в Зброй-
них Силах України мають дещо своєрідні уявлення про
поняття форми та змісту. Нинішнім умовам дійсно не відпо-
відає конфігурація, але не зміст і принципи функціонуван-
ня систем технічного й тилового забезпечення Збройних Сил
України, які відпрацьовувалися досить тривалий період і не
спростовані жодним з епізодів бойових дій останнього часу.

Як свідчить аналіз, в організації та здійсненні матері-
ально-технічного забезпечення армій передових країн світу
є багато спільного з тим, що робиться в Збройних Силах
України; та це й природно. А в організаційно-штатних
структурах багатьох армій (наприклад, США, ФРН, Фран-
ції, країн НАТО) в назвах управлінь (відділів) військових
установ слова “логістика” взагалі немає, а використову-
ються терміни “озброєння”, “тил”, “тилове забезпечення”,
“матеріально-технічне забезпечення”. Крім того, в матеріа-
лах зарубіжних засобів інформації простежується тенден-
ція до підвищення централізації управління забезпеченням
військ (сил), у зв’язку з чим дедалі більшого поширення
набуває термін “система матеріально-технічного забезпе-
чення”, який передбачає саме централізоване управління
технічним і тиловим забезпеченням військ (сил).

У 1999 р. Міністр оборони України поставив завдання
створити єдину систему матеріально-технічного забезпечен-
ня Збройних Сил України, яка, як відомо, забезпечує ма-
теріально-технічну основу боєздатності військ (сил). З цією
метою в ЦНДІ Збройних Сил України відповідно до завдань
штабів Озброєння і Тилу Міністерства оборони України
в 1999–2003 рр. досліджено можливість створення такої
системи. У результаті досліджень показано, що жодних пе-
решкод, крім деяких моментів суб’єктивного характеру,
для цього не існує і що розумне поєднання систем техніч-
ного й тилового забезпечення та створення на цій основі
єдиної системи матеріально-технічного забезпечення військ
(сил) з урахуванням завдань, які ставляться перед Зброй-
ними Силами, має великі переваги перед існуючими нині
системами технічного й тилового забезпечення. Це дасть
змогу скоротити управлінський апарат і підвищити центра-
лізованість управління системою матеріально-технічного
забезпечення військ (сил), що дуже важливо в умовах жорст-
ких обмежень щодо сил і засобів.

Проте замість подальшого ретельного відпрацювання
питань щодо створення системи матеріально-технічного
забезпечення Збройних Сил України, зважаючи на останні
наукові дослідження ЦНДІ Збройних Сил і кафедр техніч-

ного й тилового забезпечення Національної академії оборо-
ни України, дехто (принаймні в Центральному апараті
Міністерства оборони) наполегливо пропонує створити
інститут “логістики”, хоча, як доведено вище, нічого, крім
підміни понять, у цій ініціативі не міститься. Невже для ство-
рення ефективної системи матеріально-технічного забезпе-
чення Збройних Сил та розширення міжнародних відносин
потрібно переходити на сленг англо-сакського походження?
До речі, це зумовить потребу в переробленні практично
всієї військової літератури в Збройних Силах України. Чи,
може, в Міністерстві оборони завелися зайві кошти або
хтось гадає, що ця дія підвищить боєздатність військ (сил)?

Крім певного розподілу функцій між Міністром оборо-
ни та Начальником Генерального штабу Збройних Сил
України щодо питань всебічного і своєчасного забезпечен-
ня військ (сил) матеріальними засобами, невиправданою
здається також децентралізація управління системою мате-
ріально-технічного забезпечення Збройних Сил. У запропо-
нованому структурному формуванні “логістики” посада
відповідального за матеріально-технічне забезпечення
військ (сил) знижена на чотири ступені. Якщо раніше за-
ступник Міністра оборони з технічного (тилового) забез-
печення мав права, які сприяли виконанню покладених на
нього завдань, то тепер ця особа зведена до рівня звичай-
ного начальника постачальної служби. Саме в цьому вба-
чаємо недооцінку ролі матеріально-технічного чинника та
впливу відповідних посадових осіб на успішне виконання
військами (силами) бойових завдань. Але досвід збройної
боротьби всіх часів і народів свідчить про неприпустимість
такої помилки. До того ж, розподіл функцій у Центрально-
му апараті щодо матеріально-технічного забезпечення
військ (сил) і введення інституту начальника “логістики”
порушує системність і цілісність в інституті заступників
командувача (командира) з озброєння (тилу), що призво-
дить до погіршення управління системою забезпечення.

Які можна зробити висновки з усього викладеного?
1. Використання, принаймні в офіційній військовій лек-

сиці, терміна “логістика”, а тим більше формування військо-
вих структур з такою назвою здаються недоцільними. Існує
безліч важливих проблем у військовій справі, на розв’язанні
яких можна зосередити зусилля дослідників різних профілів
і не робити того, про що кажуть “напускати туману”.

2. Головним завданням науково-військових досліджень,
незалежно від їх рівня та спрямованості, доцільно вважа-
ти обґрунтування (з урахуванням воєнно-економічних мож-
ливостей держави та воєнно-політичної обстановки, яка
складається) завдань і відповідної структури Збройних
Сил України, способів їх підготовки й застосування та
всебічного, в тому числі матеріально-технічного, забезпе-
чення, які були б здатні не так брати участь у миротвор-
чих акціях, як захищати країну від будь-якого агресора.

3. Пошук раціональної структури Збройних Сил потре-
бує продовження досліджень і прийняття рішення щодо
створення сучасної системи їх забезпечення.

Надійшла до редакції 25.12.2004.
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Щорічник СІПРІ 2004:
Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека.

(П’яте видання, мова українська)

Матеріали Щорічника готуються Стокгольмським міжнародним інститутом дослі-
дження миру (СІПРІ) і перекладаються та видаються Китаєм, Кореєю, Росією, а з 2000 р. –
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узагальнення та аналізу подій, явищ і тенденцій у сфері міжнародної безпеки, насамперед її
воєнно-політичних і воєнно-економічних аспектів.

Щорічник СІПРІ є авторитетним виданням, у якому містяться статистичні дані й
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мання миру та безпеки, нерозповсюдження зброї, роззброєння та в міжнародних режи-
мах контролю над озброєннями. Зокрема, в Щорічнику СІПРІ 2004 вміщено окремий
розділ, у якому розглядаються стан і тенденції розвитку оборонної промисловості Росії,
України та Білорусі.
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тур, центральних органів влади, вищих навчальних закладів, публічних бібліотек. Він є
добрим підручником для роботи експертів у відповідних сферах та підґрунтям для прий-
няття виважених політичних рішень органами державної влади.
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