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Стратегічне
планування
у сфері оборони:
методичні
та практичні
аспекти
Розглянуто суть стратегічного планування як управлінського про-
цесу, що здійснюється для визначення стратегічних цілей і завдань
розвитку Воєнної організації України, зокрема її Збройних Сил.

© Семенченко А. І., Косогов О. М., 2005

озитивні зміни, яких суспільство очікує від
результатів останніх бурхливих політичних
подій у нашій країні, полягають, з-поміж
іншого, у посиленні динамізму та дотриманні
послідовності зовнішньої політики України

щодо її інтеграції в міжнародні структури безпеки.
Чітке визначення політичним керівництвом нашої дер-

жави стратегічного курсу на європейську та євроатлан-
тичну інтеграцію зумовило нагальну потребу інтенсифі-
кації військової реформи в Україні і вжиття рішучих заходів
щодо приведення Збройних Сил до стандартів НАТО та
Європейського Союзу. Це знайшло відображення у Про-
грамі діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч
людям”, Плані дій Україна–Європейський Союз, проектах
Цільового плану дій Україна–НАТО на 2005 р. та Націо-
нальної стратегії європейської інтеграції.

У цьому напрямі Україна пройшла значний шлях і вже
має суттєві здобутки. Зокрема, за роки незалежності ство-
рено унікальну нормативно-правову базу для забезпечен-
ня реформування й розвитку Воєнної організації держави
та її основної складової – Збройних Сил України. Норма-
тивно-правова база ґрунтується на положеннях Консти-
туції України, Законах України “Про основи національної
безпеки України”, “Про демократичний цивільний конт-
роль над Воєнною організацією і правоохоронними орга-
нами держави”, “Про соціальний і правовий захист війсь-
ковослужбовців та членів їх сімей”, “Про оборону України”
і “Про Збройні Сили України”, на Указах Президента
України “Про рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 17 червня 2004 року про Стратегічний
оборонний бюлетень України на період до 2015 р.” і “Про
Воєнну доктрину України” та інших нормативно-правових
актах у сфері національної безпеки й оборони України.

До цієї системи документів входять також Закон Украї-
ни “Про організацію оборонного планування”,  Державна
програма розвитку озброєння і військової техніки на пе-
ріод до 2015 р. та Державна програма розвитку Оборонно-
промислового комплексу на період до 2010 р.

Здійснено перехід на тривидову структуру Збройних
Сил України, до якої входять Сухопутні війська, Повітряні
Сили та Військово-Морські Сили. Водночас, за своїм функ-
ціональним призначенням Збройні Сили України поділя-
ються на три компоненти, які дають змогу підтримувати
мінімально необхідні бойові можливості та, за потребою,
своєчасно їх нарощувати. Такими компонентами є Об’єд-
нані сили швидкого реагування, Основні сили оборони і
Стратегічні резерви. Особлива увага приділяється наро-
щуванню боєздатності Об’єднаних сил швидкого реагу-
вання, як майбутньої основи Збройних Сил України. Разом
з цим, відбувалась оптимізація чисельності Збройних Сил
із забезпеченням соціальних гарантій військовослуж-
бовців, що звільняються, та членів їхніх сімей.

Завершується адміністративна реформа, розмежову-
ються функції між Міністерством оборони та Генераль-
ним штабом Збройних Сил України, оптимізується їхня
структура з урахуванням відповідних стандартів НАТО.

П



4

Наука і оборона 2’2005

Стратегічне планування у сфері оборони:
методичні та практичні аспекти

Міністерство оборони України, як центральний орган ви-
конавчої влади, у своїй діяльності основну увагу приділяє
реалізації державної політики у сфері оборони та військо-
вого будівництва – стратегічному плануванню, адміністра-
тивному управлінню Збройними Силами, всебічному забез-
печенню їх розвитку та повсякденної діяльності. У Мініс-
терстві оборони створено департаменти, які в 2005 р. на
80 % мають складатися з цивільних осіб; сам Міністр обо-
рони України та його заступники – також цивільні особи.
Закінчується черговий етап уточнення завдань і функцій
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних
Сил України, у тому числі з урахуванням вимог Постано-
ви Кабінету Міністрів України  від 12.03.2005 р. № 179
“Про упорядкування структури апарату центральних
органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів
та місцевих державних адміністрацій”.

У цьому контексті особливої актуальності набуває зав-
дання створення та розвитку системи стратегічного пла-
нування – ключового елементу стратегічного управління,
який дає змогу керівництву Міністерства оборони визна-
чати політичні пріоритети й стратегічні цілі та приймати
рішення, узгоджені з підходами до досягнення своєї мети
та реалізації визначених чинним законодавством завдань
і функцій.

Впровадження Системи планування, програмування та
складання бюджету (СППБ) в діяльність Міністерства
оборони України дає можливість систематизувати й гар-
монізувати комплекс заходів, які проводяться органами
державної влади та військового управління для ефектив-
ного планування розвитку і застосування Збройних Сил.

Введення в дію нової системи стратегічного плануван-
ня має забезпечити:

формування організаційних і методичних засад його
здійснення для досягнення більшої гнучкості й динамічності;

впровадження нової парадигми оборонної політики,
що формується в реаліях сучасного світу і спрямована на
створення ефективних механізмів безпеки, орієнтованих
на протидію, насамперед асиметричним загрозам;

забезпечення єдиного процесу вироблення та прийнят-
тя управлінських рішень щодо розвитку й застосування
Збройних Сил;

узгодження та координацію процесів планування роз-
витку і застосування Збройних Сил відповідно до визна-
чених воєнно-політичних цілей та економічних можливо-
стей держави з урахуванням вимог Північноатлантично-
го альянсу;

встановлення процедурних механізмів узгодження та
координації дій органів управління, відповідальних за
планування розвитку і застосування Збройних Сил.

Слід зазначити, що стратегічне планування за своїм
змістом – управлінський процес, який здійснюється для
визначення стратегічних цілей і завдань розвитку Воєн-
ної організації держави та Збройних Сил зокрема, роз-
роблення їх змісту й порядку виконання у формі прог-
нозів, програм і планів та забезпечення їх необхідними
ресурсами.

Суть стратегічного планування полягає в раціональ-
ному розподілі наявних сил і засобів, визначенні порядку
їх використання та розвитку для досягнення воєнно-полі-
тичних цілей, визначених вищим воєнно-політичним керів-
ництвом держави.

Як відомо, мета стратегічного планування досягається
реалізацією трьох функцій – прогнозування, програмуван-
ня та проектування (див. таблицю). Ці функції взаємопо-
в’язані між собою і характеризуються такими показника-
ми, як рівні, взаємозв’язки, горизонти, напрями та резуль-
тати здійснення.

Стосовно сфери оборони прогнозування полягає в аналізі
й оцінюванні воєнно-політичної обстановки у світі та здій-
сненні прогнозу тенденцій її розвитку. В основу прогнозу-
вання покладено науково обґрунтоване передбачення за-
кономірностей розвитку, підготовки й ведення збройної
боротьби та нових форм i способів застосування Зброй-
них Сил на прогнозовану перспективу. Воно становить
концептуальний рівень стратегічного планування.

Відповідно до окреслених воєнно-стратегічних цілей і
завдань Збройних Сил, у процесі прогнозування розробля-
ються концепції, довгострокові програми й стратегії роз-
витку, визначаються засади їх підготовки та застосування.

Програмування базується на результатах прогнозуван-
ня і пов’язує визначені напрями та пріоритети розвитку
Збройних Сил з необхідними для їх реалізації ресурсами.
Воно передбачає взаємне узгодження цілей і завдань роз-
витку та застосування Збройних Сил і визначення стра-
тегії діяльності органів управління на середньострокову
перспективу. Програмування становить нормативний рі-
вень стратегічного планування.

Під час програмування встановлюють пріоритети роз-
витку Збройних Сил, визначають завдання для досягнен-
ня стратегічних цілей їх розвитку й застосування, сили і
засоби виконання завдань, заходи й послідовність їх реа-
лізації. За результатами програмування розробляють се-
редньострокові програми реформування та розвитку Зброй-
них Сил.

Показники  
планування Прогнозування Програмування Проектування 

Рівні  Концептуальний Нормативний Виконавчий 

Взаємо- 
зв’язки 

Базується на ви- 
сновках з оціню- 
вання воєнно-по- 
літичної обстанов- 
ки та рішеннях 

Базується на кон- 
цептуальних до-
кументах 

Базується на нор- 
мативних доку-
ментах  

Горизонти  12 років 6 років 2 роки 

Напрями  Широкий спектр  Декілька окремих 
взаємозалежних  

Один-два само-
стійні  

Результати  Концепції та дов-
гострокові про-
грами 

Середньострокові 
програми, стра-
тегічні плани 

Короткострокові 
програми (пла-
ни), оперативні 
плани 

 

Взаємозв’язок функцій стратегічного планування Збройних Сил
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Проектування ґрунтується на розроблених середньо-
строкових програмах і передбачає деталізацію прийнятих
у процесі програмування рішень через розроблення корот-
кострокових програм (планів) за визначеними напряма-
ми їх реалізації та пріоритетами. Проектування становить
виконавчий рівень стратегічного планування і має забез-
печити зворотний зв’язок між органами управління, відпо-
відальними за розроблення планів, та безпосередніми їх
виконавцями.

У процесі проектування деталізують заходи для реалі-
зації середньострокових програм (планів), встановлюють
терміни їх виконання, визначають відповідальних за ви-
конання, розподіляють необхідні ресурси, доводять зав-
дання безпосереднім виконавцям. Проектування передба-
чає розроблення короткострокових програм, планів реа-
лізації середньострокових програм та оперативних планів
застосування Збройних Сил.

Здійснюючи стратегічне планування, Міністерство
оборони України спирається на результати прогнозування
розвитку воєнно-політичної обстановки у світі, визначен-
ня реальних і потенційних загроз національній безпеці
України у воєнній сфері та завдання Збройних Сил [1]. На
підставі цих показників Міністерство оборони планує
розподіл прогнозних видатків Державного бюджету Укра-
їни на оборону відповідно до визначених Кабінетом Мі-
ністрів України та Радою національної безпеки і оборони
України Прогнозних показників видатків Державного
бюджету України на оборону та Орієнтовних показників
обсягів державного оборонного замовлення, розподіляє
фінансове й ресурсне забезпечення розвитку Збройних
Сил України та планує всебічне забезпечення під час їх
застосування.

Генеральний штаб Збройних Сил України під час стра-
тегічного планування Збройних Сил спирається на резуль-
тати прогнозування тенденцій розвитку форм і способів
воєнних дій, засобів збройної боротьби та воєнно-страте-
гічної обстановки. На їх основі, відповідно до функцій
Збройних Сил та визначених для них завдань, Генераль-
ний штаб Збройних Сил України планує застосування
Збройних Сил, інших військових формувань та правоохо-
ронних органів і визначає потреби Збройних Сил для їх
комплектування, всебічного забезпечення, підготовки та
накопичення мобілізаційних резервів.

Командування видів Збройних Сил України та штаби
оперативних командувань (армійських корпусів) під час
стратегічного планування є виконавчими органами, які
готують пропозиції щодо планування розвитку й застосу-
вання видів Збройних Сил, залучаються до процесу роз-
роблення та уточнення відповідних програм і планів.

На наш погляд, у результаті стратегічного планування
мають бути розроблені:

для реалізації функції прогнозування – “Стратегічний
оборонний бюлетень”, “Воєнно-політична оцінка обстанов-
ки у світі та в регіоні” та інші концептуальні документи;

для реалізації функції програмування – Державна комп-
лексна програма розвитку Збройних Сил, Державна про-

грама розвитку озброєння і військової техніки, Стратегія
воєнної безпеки, Програма розвитку інфраструктури Воєн-
ної організації держави (як складова відповідної держав-
ної програми) та інші нормативні документи;

для реалізації функції проектування – “Стратегічна
оборонна оцінка” (документ відкритого типу щодо стану
зовнішньополітичної обстановки у світі та довкола Украї-
ни), “План утримання Збройних Сил України”, “Бюджет-
ний запит на наступний рік”, “Пропозиції щодо формуван-
ня оборонного бюджету на рік після наступного”, “Пла-
ни створення (відновлення) непорушних запасів Збройних
Сил”, “Плани розвитку військової інфраструктури” та
інші документи виконавчого рівня.

Для впровадження зазначених положень у складі Мініс-
терства оборони України створено Департамент воєнної
політики та стратегічного планування, а в складі Генераль-
ного штабу Збройних Сил України – Головне управління
оборонного планування. Завдання з довгострокового пла-
нування розвитку Збройних Сил покладені на Департа-
мент воєнної політики та стратегічного планування, а з
середньо- та короткострокового – на Головне управління
оборонного планування.

Зазначимо, що в даний час існує низка проблем, які
мають бути розв’язані вже найближчим часом.

1. Одним з основних проблемних питань впровадження
системи стратегічного планування у сфері оборони слід вва-
жати необхідність подальшого удосконалення системи
нормативно-правового забезпечення реформування та
розвитку Збройних Сил України. Створення цієї системи
загалом завершене, але вона потребує подальшого удос-
коналення, оскільки ще немає загальнодержавного та га-
лузевого механізмів стратегічного планування, не розроб-
лені деякі базові концептуальні документи з питань стра-
тегічного планування (зокрема, Стратегія національної
безпеки, Стратегія воєнної безпеки, Концепція і Програма
реформування та розвитку Воєнної організації держави
тощо), відсутній легітимний поняттєво-категорійний апа-
рат у сфері стратегічного й оборонного планування, а та-
кож існує деяка невідповідність вітчизняної нормативно-
правової бази стандартам НАТО.

2. Окрему проблему становить імплементація  системи
нормативно-правових актів у сфері оборони.

3. Немаловажною проблемою впровадження системи
стратегічного планування є відсутність необхідного нау-
ково-методичного забезпечення.

4. Потребує поліпшення інформаційно-аналітичне за-
безпечення системи стратегічного планування, зокрема
удосконалення єдиної системи оперативного збирання,
обробки та надання керівництву держави інформації щодо
реального стану Збройних Сил України, а також забезпе-
чення сумісності і взаємодії існуючих інформаційних сис-
тем Міністерства оборони України та пристосованості їх
до виконання завдань стратегічного планування.

5. Має бути завершене розмежування повноважних
функцій між структурними підрозділами Міністерства
оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
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6. Проблемою є також брак досвіду стратегічного пла-
нування та недостатність відповідних кадрів.

Напрямами розв’язання наведених проблемних питань
мають бути:

створення Стратегії воєнної безпеки як складової Стра-
тегії національної безпеки України;

розроблення Концепції та Програми реформування і
розвитку Воєнної організації держави;

доопрацювання проекту і супроводження Державної
програми реформування та розвитку Збройних Сил Украї-
ни на 2006–2011 рр.;

опрацювання оборонної складової для загальнодер-
жавних стратегічних документів, зокрема подання пропо-
зицій до щорічних послань Президента України до Вер-
ховної Ради “Про внутрішнє і зовнішнє становище Украї-
ни”, до Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
Програми соціально-економічного розвитку України, Цільо-
вого плану Україна–НАТО та Меморандуму Міністра обо-
рони України щодо поточного стану і пріоритетних на-
прямів розвитку Збройних Сил України на середньо- та
короткострокову перспективи, участь у розробленні та
обґрунтуванні показників видатків Державного бюджету
України на потреби Міністерства оборони України тощо;

організація розроблення проекту військового стандарту
з питань оборонного і стратегічного планування “Стратегіч-
не і оборонне планування. Основні терміни та визначення”;

створення ефективної інформаційно-аналітичної систе-
ми з питань стратегічного планування;

імплементація положень Воєнної доктрини України,
Стратегічного оборонного бюлетеня України на період до
2015 р. та інших нормативно-правових документів з пи-
тань оборони.

Певні кроки на шляху до розв’язання цих проблем уже
зроблені:

започатковано роботи з розроблення Стратегії воєн-
ної безпеки України, як складової Стратегії національної
безпеки України, та механізму її впровадження;

розроблено проекти Державної програми реформуван-
ня та розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 рр. та
Державної цільової програми розвитку озброєння та вій-
ськової техніки на період до 2009 р.;

розроблено План основних заходів реформування та
розвитку Збройних Сил України у 2005 р.;

підготовлено проект Типового положення про органі-
зацію і фінансування заходів оборонного планування.

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що реалії
сьогодення змусили більшість держав і центрів сили не
лише трансформувати їх оборонну політику, але й далі
розвивати воєнно-політичні, економічні та воєнно-тех-
нічні взаємовідносини між ними [2]. Україна не залиши-
лась осторонь цих подій. Тому потрібно наполегливо пра-
цювати на євроатлантичному векторі, щоб не втратити
динаміки та логічного завершення намічених планів.
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ажливим атрибутом і компонентом воєнної
організації незалежної держави є збройні сили,
призначені гарантувати її суверенітет, терито-
ріальну цілісність і забезпечувати надійний за-
хист національних інтересів від воєнних загроз.

Безперечно, гарантування самозбереження та прогресив-
ного розвитку суспільства неможливе без захисту власних
національних інтересів, у тому числі й у воєнній сфері.

На підставі аналізу стану й тенденцій розвитку воєнно-
політичної обстановки навколо України, а також основ-
них ризиків, загроз і завдань національної безпеки визна-
чено воєнно-політичні та воєнно-стратегічні цілі застосу-
вання Збройних Сил України. З урахуванням цього, Украї-
на повинна мати відносно невелику, але укомплектовану,
навчену, оснащену сучасним озброєнням і боєздатну армію,
яка спроможна забезпечити національні інтереси держави.

Тому постають питання адаптації Збройних Сил Украї-
ни до змін, що відбулись у глобальному середовищі міжна-
родної безпеки, збалансування витрат на утримання Зброй-
них Сил з економічними й іншими ресурсними можливос-
тями держави, досягнення такого рівня їх готовності, який
дає змогу виконувати нові місії та завдання в контексті
політики національної безпеки України. Виконання цих
завдань має здійснюватися через впровадження системи
оборонного планування, яка передбачає встановлення
загальнодержавних узгоджених процедур, методів і ме-
ханізмів визначення обрису Збройних Сил та інших війсь-
кових формувань, необхідних для реалізації політики дер-
жави у сфері безпеки й оборони, а також координацію
відповідних планів у цій сфері на національному й між-
державному рівнях. Вихідними документами в цьому ма-
ють бути головні й цільові програми Державної програми
розвитку Збройних Сил України, відповідні директиви та
програми (плани) розвитку видів Збройних Сил.

Аналіз сучасного стану
оборонного планування в Україні

Оборонне планування – це складова частина системи
стратегічного планування та управління державними ре-
сурсами у сфері оборони. Воно здійснюється у встанов-
лені законом терміни для забезпечення необхідного рівня
обороноздатності держави. У процесі оборонного плану-
вання обґрунтовуються перспективи розвитку Збройних
Сил України з урахуванням характеру реальних і потенцій-
них загроз національним інтересам і національній безпеці
у воєнній сфері та економічні можливості держави, а та-
кож визначаються конкретні заходи, їх виконавці й термі-
ни реалізації.

Заходи оборонного планування в Збройних Силах Украї-
ни проводяться відповідно до Закону “Про організацію обо-
ронного планування в Україні”. Щоб забезпечити виконан-
ня положень цього Закону, Кабінет Міністрів України роз-
робляє механізм і методологію бюджетного фінансування
стратегічного, в тому числі й оборонного, планування.

Оборонне планування поділяється на довго-, середньо-
та короткострокове.

В
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У межах довгострокового оборонного планування в
Україні проведено Оборонний огляд і схвалено Стратегіч-
ний оборонний бюлетень України на період до 2015 р.
(Указ Президента України від 22 червня 2004 р. № 670/2004),
який є концепцією розвитку Збройних Сил України на
тривалу перспективу.

У процесі середньо- й короткострокового планування
в Міністерстві оборони України розроблено та введено в
дію наказом Міністра оборони “Тимчасове положення про
організацію та здійснення середньострокового та корот-
кострокового оборонного планування у Збройних Силах
України”, а також директиву Міністра оборони України
“Про визначення основних показників середньостроково-
го оборонного планування в Збройних Силах України”.

У рамках короткострокового планування передбача-
ється щорічне розроблення Плану утримання й розвитку
Збройних Сил України, який є основою формування про-
позицій до проекту Державного бюджету України на по-
треби Збройних Сил та оборонне замовлення.

На даний час розроблено та введено в дію директиву
Міністра оборони України “Про організацію роботи щодо
проведення заходів короткострокового оборонного плану-
вання в Збройних Силах України у 2005–2006 роках”. У цьо-
му документі встановлюються терміни та порядок розроб-
лення відповідних документів, їх узгодження, подання на
розгляд та затвердження. Розробляються також пропозиції
щодо зміни бюджетних програм Міністерства оборони
України для забезпечення цільового й прозорого плану-
вання та використання державних коштів на потреби
Збройних Сил. Напрацьовуються методичні матеріали та
розробляється програмне забезпечення для автоматизації
роботи в цьому напрямі. В органах військового управлін-
ня сформовано відповідні структурні підрозділи.

Для забезпечення заходів оборонного планування роз-
роблено та введено в експлуатацію інформаційно-аналі-
тичну систему підтримки оборонного планування “Ре-
сурс”, яка дала змогу створити в Генеральному штабі базу
даних формулярів усіх військових частин та установ
Збройних Сил України. Завдяки цьому можна визначати
вартість утримання кожної окремої військової частини,
видів та Збройних Сил у цілому за підсумками діяльності
в минулому році, а також залишкову вартість їх фондів,
ОВТ та іншого майна.

Відповідно до Указу Президента України, зараз ведеть-
ся робота з розроблення середньострокової програми –
Державної програми розвитку Збройних Сил України на
2006–2011 рр., яка визначатиме мету, пріоритети та шля-
хи розвитку їх у плановому періоді.

З моменту створення Збройних Сил затверджено ука-
зами Президента України та впроваджено ряд програм їх
розбудови й реформування.

Попереднім спробам реформування Збройних Сил
України бракувало об’єктивної оцінки ресурсних обме-
жень. Україна, успадкувавши організаційну структуру Ра-
дянської армії, з перших днів незалежності намагається
пристосувати свої Збройні Сили до сучасних умов. Голов-

ними чинниками, що гальмують цей процес, є брак коштів
і тривала відсутність необхідного рівня визначеності воєн-
ної політики України.

Така система планування розвитку Збройних Сил Украї-
ни та оборонного бюджету мала екстенсивний характер,
через що в цій сфері поставали певні проблеми, а саме:

розпорошення обмежених бюджетних коштів через на-
магання забезпечити рівномірність розвитку всіх видів
Збройних Сил без визначення чітких пріоритетів;

відсутність планової періодичності та логічної по-
слідовності в розробленні документів, які визначають кон-
цепцію розвитку Збройних Сил;

непристосованість до умов ринкової економіки;
недостатня аргументація планів розвитку Збройних

Сил через брак чіткого фінансово-економічного обґрун-
тування;

надмірна централізація бюджетного процесу і, як на-
слідок, фінансова необізнаність посадових осіб низової та
середньої ланок управління у формуванні й реалізації бюд-
жетних коштів;

недостатня прозорість бюджету Міністерства оборони
України, що зумовлює нецільове витрачання коштів;

порушення принципу однакового ступеня відповідаль-
ності як військових, так і цивільних за прийняття рішень у
воєнній сфері.

У зв’язку з цим виникла потреба переглянути підхід та
організацію планування розвитку Збройних Сил України.

Щоб забезпечити прозорість і відповідність планів, а
також можливість їх своєчасного корегування, впрова-
джується нова система оборонного планування. Ця систе-
ма сприятиме розвитку демократичного цивільного кон-
тролю над військовою складовою держави та прозорості,
яка необхідна в процесах розроблення та раціонального
виконання оборонного бюджету.

Оборонне планування в державі здійснюватиметься
циклічно, за програмно-цільовим методом. В основу ме-
тоду покладено принцип ітерації, який процедурно реалі-
зовується паралельністю в роботі суб’єктів планування.

Метою довгострокового оборонного планування є
визначення засад державної політики у сфері оборони та
створення нормативно-правової бази для середньо- й ко-
роткострокового оборонного планування. Довгострокові
плани (державні програми) у сфері оборони складаються
на дванадцять років.

Середньострокове оборонне планування здійснюється
з метою визначення комплексу практичних заходів органі-
заційного (технічного) та соціально-економічного харак-
теру, які забезпечують підтримання необхідного рівня обо-
роноздатності держави на плановий період. Середньо-
строкові плани (державні програми) складаються на шість
років.

Короткострокове оборонне планування передбачає
щорічне розроблення планів утримання й розвитку Зброй-
них Сил України та інших військових формувань на два
роки. У планах деталізуються, конкретизуються і, в разі
потреби, корегуються у встановленому порядку державні
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програми розвитку Збройних Сил та інших військових
формувань.

Координацію та контроль у сфері оборонного плану-
вання здійснює Рада національної безпеки і оборони Ук-
раїни. Кабінет Міністрів України організовує і контролює
виконання комплексних цільових програм розвитку Зброй-
них Сил та інших військових формувань. Центральні орга-
ни виконавчої влади, які здійснюють керівництво військо-
вими формуваннями, щорічно звітують перед Кабінетом
Міністрів України про стан оборонного планування, ви-
конання оборонного бюджету та реалізацію комплексних
цільових програм розвитку відповідних військових фор-
мувань.

Система оборонного планування
в країнах – членах НАТО

Оборонне планування (в Нідерландах, Норвегії, Вели-
кобританії, Німеччині, Словаччині) поділяється на довго-
та середньострокове.

Основним документом довгострокового планування в
країнах НАТО є концепція (модель) розвитку збройних
сил країни на 10–20 років. Концепція визначає погляд на
розвиток геополітичної ситуації, основні виклики й за-
грози, яких можна очікувати в перспективі, та їх джерела,
роль, місце й обрис збройних сил (і їх видів) майбутнього
в системі національної безпеки країни, основні принципи
проведення операцій і вимоги до нових систем озброєння
та військової техніки. Концепція, як правило, оновлюєть-
ся через кожні 5–10 років або в разі різкої зміни геополі-
тичної ситуації (наприклад, у зв’язку з подіями 11 вересня
2001 р.). На підставі концепції збройних сил розробляють-
ся відповідні концепції розвитку їх видів на такий самий
термін, але з більшою деталізацією.

Середньострокове планування та планування на на-
ступний рік у збройних силах країн НАТО виконуються у
вигляді єдиного документа – ресурсного плану на наступ-
ний рік і на чотири роки вперед. План передбачає основні
заходи та обсяги їх фінансування, показує витрати за два
минулі роки і детально встановлює витрати на наступний
рік та приблизно – на чотири роки вперед після наступно-
го (рис. 1). Кожного року план оновлюється на рік вперед
і на перспективу.

Під час створення ресурсного плану (бюджету) управ-
ління J1 (персоналу), J3/7 (операцій та підготовки сил), J4
(логістики), J6 (інформаційних систем) надають дані щодо
планування (виконання) заходів і коштів за своїми напря-
мами управлінню J5 (оборонного планування). Управлін-
ня J5 узагальнює ці дані та надає їх управлінню J8 (фінансів
і ресурсів), яке остаточно опрацьовує бюджет, підписує

Рис. 1. Структура ресурсних планів на 2005, 2006, 2007 рр. країн НАТО
(середньострокове планування)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009   

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

його в командувача і передає до департаменту фінансів
Міністерства оборони, який вносить його у бюджет зброй-
них сил.

Міністерства оборони країн НАТО формують бюджет
на довгострокову перспективу в приблизних сумах за за-
гальними видатками. Деталізацію виконують у процесі
середньострокового планування.

Визначаючи обсяг коштів на потреби оборони в на-
ступний рік, враховують ріст ВВП в поточному році (та-
кий показник беруть і на чотири роки вперед; для країн
НАТО – 1,0–1,5 %).

Ресурсний план (бюджет) у збройних силах країн НАТО
підготовляють за програмно-цільовим принципом – зверху
вниз та знизу вверх (до батальйону включно). Він скла-
дається із загальних видатків Міністерства оборони, ви-
датків видів збройних сил та інших видатків бюджету.

Суть програмно-цільового методу планування розвит-
ку збройних сил полягає в розробленні комплексних цільо-
вих програм, які об’єднують в одне ціле бюджет Міністер-
ства оборони та загальні завдання збройних сил на дов-
гострокову перспективу з можливістю їх організаційної
перебудови, а також розвитку озброєння та військової
техніки. Математичний базис методу ґрунтується на ви-
користанні прикладної теорії мінімаксу під час пошуку
альтернативних способів досягнення стратегічних цілей.

Цей метод дуже поширений у практиці бюджетного
планування військових відомств деяких розвинених країн
світу – США, Франції, Великобританії та ін., де він має
назву “Planning, Programming and Budgeting System” (PPBS),
тобто “планування, програмування, розроблення бюджету”.
Саме за такою найбільш раціональною та найменш вит-
ратною схемою формуються пропозиції до проекту обо-
ронного бюджету цих країн. Основними розпорядниками
коштів бюджету їх міністерств оборони є командувачі
видів збройних сил, хоча останнім часом помітно стійку
тенденцію до централізації цього процесу.

Видатки бюджету міністерства оборони та видів зброй-
них сил у країнах НАТО розподіляються за трьома на-
прямами:

1) витрати на утримання персоналу – заробітна плата,
матеріальне, соціальне й медичне забезпечення та ін. (40–
50 % бюджету);

витрати на інвестиції – побудова та модернізація оз-
броєння, розвиток інфраструктури тощо (30–35 % бюд-
жету);

операційні витрати – проведення навчань, операцій,
поточний ремонт та обслуговування техніки (20–25 %
бюджету).

Витрати на утримання персоналу розраховуються на
довго- та середньострокову перспективи детально, тому
що чітко відома його чисельність.

Витрати на інвестиції також можна розрахувати деталь-
но на довго- та середньострокову перспективи, оскільки
визначаються характеристики озброєння майбутнього.
Для цього кожен проект описується окремо за роками (бу-
дівництво нового корвета, модернізація тральщика, вста-
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новлення нової системи спостереження тощо) і врахову-
ється обов’язкове виконання фінансових обов’язків згідно
з підписаними контрактами.

Найскладніше розраховувати операційні витрати. На
рік їх обчислюють детально, а на середню та довготрива-
лу перспективи встановлюють приблизні суми. Як прави-
ло, перелік навчань та операцій остаточно формують на
рік вперед. За основу розрахунків беруть існуючу вартість
і приблизну тривалість перебування кораблів у морі,
літаків – у повітрі, підрозділів морської піхоти – на полі-
гонах.

Бюджет починають формувати в листопаді за два роки
до бюджетного року і подають у травні поточного року.
Звіт за підсумками виконання бюджету складають у травні
наступного року.

Створення нової системи
оборонного планування

Зміцнення довіри та безпеки на європейському конти-
ненті й на всьому трансатлантичному просторі відбуваєть-
ся в контексті розширення Європейського Союзу. Тому
Україна з глибоким задоволенням вітає цей процес і вва-
жає, що політика відкритих дверей Північноатлантичного
альянсу та ЄС є ключовим моментом глобальної безпеки.

З перших років незалежності Україна безальтернатив-
но обрала політичний курс на європейську та євроатлан-
тичну інтеграцію. З огляду на визначені пріоритети в
зовнішній політиці, наша держава однією з перших на
пострадянському просторі приєдналася до програми “Парт-
нерство заради миру”. Україна прагне створити Збройні
Сили, які відповідатимуть сучасним вимогам, будуть здат-
ні забезпечувати реалізацію національних інтересів у воєн-
ній сфері і братимуть участь у всьому спектрі операцій
коаліційних сил.

Зміни у воєнно-політичній обстановці, які відбулися в
Європі протягом останнього десятиріччя, виникнення но-
вого спектра загроз у сфері безпеки, впровадження ме-
ханізмів ринкової економіки в повсякденну практику роз-
будови воєнної складової держави та стратегічний курс
України на інтеграцію до Європейського Союзу змушу-
ють вжити невідкладних заходів у реформуванні Зброй-
них Сил. Пріоритети, визначені державною політикою
України щодо інтеграції до євроатлантичних структур
безпеки, внесли відповідні корективи у формування зовніш-
ньої, зокрема воєнної, політики України.

Оборонна політика та заходи щодо реформування
Збройних Сил України мають бути адаптовані до нових
геополітичних умов для подальшого розвитку воєнно-полі-
тичних, воєнних і військово-технічних взаємовідносин між
національними державами та оборонними союзами. На-
зріла потреба максимальної адаптації національної сис-
теми оборонного планування до стандартів провідних країн
світу, якими передбачається впровадження програмно-
цільового методу планування розвитку збройних сил.

Ці аспекти підтверджують необхідність невідкладного
переходу до принципово нової, об’єднаної єдиними заду-

мом і планом системи оборонного планування. В Україні
має запрацювати нова гнучка система оборонного плану-
вання, максимально адаптована до загальних вимог країн
Північноатлантичного альянсу. Ця система може стати
інтегральною частиною планування в майбутньому, при-
стосованою до принципів і процедур, прийнятих у про-
відних країнах світу.

Указ Президента України “Про проведення Оборон-
ного огляду” започаткував оборонне планування в Україні.
Саме Оборонний огляд став першим кроком у цьому про-
цесі, спрямованим на досягнення національних цілей воєн-
ної реформи.

Отже, започатковано якісно новий етап реформуван-
ня Воєнної організації держави та її провідної ланки –
Збройних Сил. У цьому контексті Оборонний огляд став
конкретним механізмом імплементації в національне обо-
ронне планування стандартів і процедур провідних країн
світу, а також підвищення взаємосумісності Збройних Сил
України та країн Північноатлантичного альянсу.

У зв’язку з цим в Україні впроваджується адаптована
до вимог провідних країн світу система оборонного пла-
нування. Вона полягає у встановленні загальнодержавних
узгоджених процедур, методів і механізмів визначення
обрису Збройних Сил та інших військових формувань,
необхідних для реалізації політики держави у сфері безпе-
ки й оборони, а також координації відповідних планів у
цій сфері на національному та міждержавному рівнях.

Процес оборонного планування враховує низку чин-
ників, найважливішими з яких є:

оцінка воєнно-політичної та воєнно-стратегічної ситу-
ації;

кількісні та якісні показники угруповань військ (сил),
необхідних для виконання визначених завдань у сфері без-
пеки й оборони;

раціональний розподіл відповідальності між оборон-
ними складовими держави;

розвиток воєнних технологій;
фінансові спроможності держави та ін.
Цим забезпечується прийняття рішень на політичному

та суто військовому рівнях з метою найбільш оптималь-
ного використання національних оборонних ресурсів.

Крім того, євроатлантичне спрямування політики Ук-
раїни передбачає обмін зазначеною інформацією з НАТО
в рамках Процесу планування та оцінки сил, а також про-
ведення спільних консультацій з країнами Альянсу щодо
цього питання. Щорічний обмін інформацією з країнами
НАТО стосовно оборонних планів дає змогу координу-
вати їх відповідно до вимог Альянсу, зокрема з питань
модернізації збройних сил та їх відповідності сучасним
загрозам, а в перспективі – зіставляти можливості держа-
ви з потребами НАТО.

Завдання оборонного планування реалізуються через
виконання практичних заходів щодо розроблення норма-
тивно-правових і планових документів у різних ланках
державного управління, а також через здійснення контро-
лю за їх виконанням.
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Виконання заходів оборонного планування в Україні
має забезпечувати:

спроможність держави протистояти загрозам націо-
нальній безпеці України у воєнній сфері в сучасних умо-
вах та адекватно реагувати на їх розвиток;

здатність України бути складовою частиною системи
міжнародної безпеки;

готовність держави до міжнародної взаємодії та вре-
гулювання міжнародних і внутрішніх криз через застосу-
вання відповідних механізмів;

розвиток Збройних Сил, які мають перебувати у вста-
новленому стані готовності до виконання завдань за при-
значенням;

участь у заходах з міжнародного співробітництва (на
дво- і багатосторонніх засадах) та в міжнародних миро-
творчих операціях;

підтримання необхідних бойових можливостей Зброй-
них Сил для проведення операцій (бойових дій).

Оборонне планування в Збройних Силах України здій-
снюється в загальній системі планування розвитку Воєн-
ної організації України та передбачає:

вироблення й забезпечення реалізації стратегії розвит-
ку Збройних Сил і створення єдиної бази даних для його
планування;

оперативно-стратегічне обґрунтування структури Зброй-
них Сил; наукове, юридичне та фінансово-економічне об-
ґрунтування програмних заходів щодо їх утримання, ре-
формування й розвитку;

безпосереднє формування, координацію, затверджен-
ня програм і планів розвитку Збройних Сил на довго-, се-
редньо- та короткострокову перспективи.

Основні механізми та шляхи впровадження
системи оборонного планування

На стратегічному рівні процес оборонного планування
передбачає розроблення базових нормативно-правових
актів держави у сфері безпеки й оборони. До таких актів
належать Концепція національної безпеки й оборони
України, Стратегія воєнної безпеки України як складова
Стратегії національної безпеки України, Воєнна доктрина
України. Ці документи визначають засади державної
політики України у сфері оборони та служать нормативно-
правовою базою для здійснення процедур оборонного
планування. Основну відповідальність за їх своєчасне
розроблення несе Рада національної безпеки й оборони
України.

Кабінет Міністрів України, керуючись положеннями
Програми соціального й економічного розвитку України
та Програми діяльності Уряду України, розробляє пакет
вихідних даних оборонного планування, зокрема макро-
економічні показники стану й розвитку національної еко-
номіки, у тому числі оборонно-промислового комплексу,
на певний період та орієнтовні показники видатків Дер-
жавного бюджету України на потреби оборони. Крім того,
з Кабінетом Міністрів України погоджуються завдання
мирного та воєнного часу для військових формувань на

плановий період, пріоритетні цілі їх розвитку, перелік ос-
новних оборонних програм, аналіз стану та оцінка тен-
денцій розвитку військових формувань, основні парамет-
ри підготовки військ (сил), мета, завдання, строки та по-
рядок розроблення, погодження й затвердження планових
документів.

Загальна координація заходів і контроль у сфері обо-
ронного планування покладається на Раду національної
безпеки й оборони України. Безпосередню організацію і
контроль за виконанням програм розвитку Збройних Сил
та інших військових формувань здійснює Кабінет Міні-
стрів України.

Міністерство економіки України до пакета вихідних
даних оборонного планування розробляє макроекономічні
показники стану й розвитку національної економіки та
прогнозні показники ВВП, які після схвалення у Кабінеті
Міністрів України подаються до Міністерства фінансів для
підготовки пропозицій щодо орієнтовних видатків Дер-
жавного бюджету України на оборону протягом плано-
вого періоду.

Міністерство оборони України та Міністерство про-
мислової політики несуть відповідальність за розроблення
пакета документів державного оборонного замовлення,
який, після погодження з Кабінетом Міністрів, вводиться
до вихідних даних оборонного планування.

У межах оборонного планування для забезпечення
формування й розроблення спільних засад виконання
планових завдань, здійснення ефективної координації та
взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади
під час виконання цих завдань можуть утворюватись урядові,
міжгалузеві та відомчі робочі групи (комісії).

Керуючись показниками оборонного планування та
положеннями базових нормативно-правових актів держа-
ви у сфері безпеки й оборони, органи виконавчої влади
України, законодавчо залучені до виконання завдань обо-
рони держави, розробляють концепції розвитку відповід-
них військових формувань, які розглядаються та схвалю-
ються на засіданні Ради національної безпеки й оборони
України і в подальшому, за її поданням, передаються на
затвердження Президентові України. На підставі кон-
цепцій розвитку військових формувань центральні орга-
ни виконавчої влади розробляють проекти державних
програм розвитку відповідних військових формувань і, в
разі потреби, плани-графіки їх виконання та забезпечен-
ня державними ресурсами.

Система оборонного планування в Україні створюєть-
ся на засадах реалізації державної політики у сфері націо-
нальної безпеки й оборони та демократичного цивільно-
го контролю над військовою складовою держави з метою
підвищення прозорості в процесах розроблення і раціо-
нального виконання оборонного бюджету. Формування
цієї системи – один із пріоритетних аспектів діяльності
Уряду України та чинник демократичних перетворень у
сфері управління державними оборонними ресурсами, а
також одне із завдань підготовки вступу до НАТО. Сис-
тема оборонного планування в Україні – це інтегруюча
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складова систем планування оборони держави, управлін-
ня державними ресурсами у сфері оборони та бюджетно-
го планування.

Принципово система оборонного планування України
наближена до відповідних процедур, прийнятих у НАТО
і ЄС, що в перспективі максимально спрощує процес її адап-
тації до вимог колективного планування. Однією з наріжних
складових національної системи оборонного планування є
Процес планування та оцінки сил НАТО, який поряд із ре-
комендаціями Спільної робочої групи Україна–НАТО з
питань воєнної реформи використовується Україною для
реалізації завдань реформування та розвитку Збройних Сил.

Суб’єктами оборонного планування в Збройних Силах
є структурні підрозділи Міністерства оборони та Генераль-
ного штабу Збройних Сил України за напрямами їх відпо-
відальності. Об’єктами оборонного планування є види
Збройних Сил України та об’єднання, з’єднання, військові
частини, військові навчальні заклади, установи й органі-
зації, що не належать до видів Збройних Сил України.

Отже, всебічно скоординований процес оборонного
планування має забезпечити формування Збройних Сил
з необхідним рівнем їх готовності до виконання завдань
як на національному рівні, так і в рамках операцій, спіль-
них з НАТО і Європейським Союзом.

Проблемні питання впровадження системи
оборонного планування

Прийняті останнім часом в Україні певні законодавчі
та нормативні акти з питань реформування та розвитку
Збройних Сил посприяли впровадженню системи оборон-
ного планування в життєдіяльність Збройних Сил. Проте
подальша робота в цьому напрямі потребує глибшого
удосконалення нормативно-правової бази.

На наш погляд, для цього потрібно уточнити зміст існу-
ючих і розробити проекти нових законодавчих актів з
питань оборони й міжнародного співробітництва відпо-
відно до європейських норм, а також удосконалити нор-
мативно-правову базу стосовно функціонування Збройних
Сил у нових умовах, розвитку системи управління ними
та всебічного забезпечення.

Звільнення військовослужбовців внаслідок реформу-
вання Збройних Сил України потребує розроблення дієвих
правових механізмів їх соціального захисту, професійної
адаптації та забезпечення житлом. Існує нагальна потре-
ба в розроблені принципово нових законодавчих і норма-
тивно-правових актів з мобілізаційних питань щодо ство-
рення мобілізаційного резерву, взаємовідносин між резер-
вістами, постачальниками техніки, матеріально-технічно-
го забезпечення, продовольства і послуг та державою.

Не менш важливим є розв’язання питань фінансового
забезпечення Збройних Сил України, а саме:

досягнення максимальної ефективності використання
коштів, передбачених на потреби оборони;

передбачення можливості поступової заміни техніки
модернізованою та новою, а також підтримання високо-
го коефіцієнта її технічної готовності;

забезпечення постійного зростання обсягів фінансуван-
ня бойової підготовки Збройних Сил та її матеріально-
технічного забезпечення з метою зведення інтенсивності
та якості польового, повітряного й морського вишколу на
рівень, що існує в арміях розвинених країн.

У результаті аналізу прогнозованих показників фінан-
сування Збройних Сил України можна зробити висновок,
що за відсутності різких інфляційних процесів, стабільності
індексу споживчих цін та індексу цін виробників заплано-
ване фінансування загалом дасть змогу забезпечити їх ре-
формування, розвиток і досягнення обрису зразка 2015 р.

Водночас зменшення з тих чи інших причин обсягів
фінансування негативно вплине на терміни та якість ви-
конання планів створення армії нового типу. Зменшення
обсягів задоволення потреб Міністерства оборони Украї-
ни навіть на 0,1–0,3 % ВВП може призвести до невиконан-
ня планів реформування та розвитку Збройних Сил і пе-
ренесення термінів реалізації таких програм, як розвиток
ОВТ, будівництво житла, підготовка військ (сил) та ін.

Отже, головним завданням держави має бути постійне
опікування фінансуванням Збройних Сил у межах прогно-
зованих видатків на потреби оборони. Воно має перебу-
вати під контролем Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України та інших причетних до оборонної сфе-
ри державних структур.

Окремо слід зупинитися на питаннях забезпечення взає-
мосумісності процесів оборонного планування та страте-
гічного планування застосування Збройних Сил України.

Згідно з Законом України “Про організацію оборон-
ного планування”, оборонне планування є складовою час-
тиною системи стратегічного планування та управління
державними, матеріальними, фінансовими й людськими
ресурсами у сфері оборони, які забезпечують реалізацію
заходів з підготовки держави до оборони, відповідно до
встановлених термінів планування та прогнозованих ви-
датків на оборону. Разом з тим, відповідно до Закону “Про
оборону України” підготовка держави до оборони з-поміж
інших заходів передбачає планування застосування Зброй-
них Сил України.

Отже, в оборонному плануванні розвиток Збройних
Сил не відокремлюється від планування їх застосування.
Щоразу під час проведення етапів оборонного плануван-
ня (довго-, середньо- або короткострокового) розвиток
Збройних Сил планується стосовно виконання відповід-
них завдань. Тобто спочатку оцінюється рівень воєнних
загроз і характер сучасних воєнних конфліктів і тенденцій
розвитку збройної боротьби, визначається перелік ситу-
ацій застосування Збройних Сил, формуються їх завдан-
ня і моделюється порядок виконання, визначаються не-
обхідні сили й засоби, а потім плануються заходи, які по-
трібно провести для досягнення намічених цілей.

На даному етапі заходи оборонного планування та стра-
тегічного застосування Збройних Сил плануються паралель-
ним методом і майже незалежно одне від одного (рис. 2).

Загальною основою оборонного планування та плану-
вання стратегічного застосування Збройних Сил є оцінка
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рівня воєнних загроз, характеру сучасних воєнних кон-
фліктів і тенденцій розвитку збройної боротьби. Подаль-
ший аналіз ситуацій застосування і наявних можливостей
військ (сил) встановлює вимоги до угруповання військ
(сил), які мають відповідати найімовірнішим і найскладні-
шим варіантам застосування.

Планування стратегічного застосування впливає на
оборонне планування в процесі перегляду варіантів засто-
сування та завдань Збройних Сил. Планування стратегіч-
ного застосування визначає вимоги до можливостей сил та,
в ідеалі, перелік сил для специфічних ситуацій планування.
Ці переліки далі використовуються в оборонному плану-
ванні для врахування подальшого розвитку Збройних Сил
на середньо- та короткострокову перспективи.

Заходи оборонного планування та планування страте-
гічного застосування погоджуються під час відпрацювання

замислів, директивних документів і в процесі розроблен-
ня Державної програми розвитку Збройних Сил та Плану
їх стратегічного застосування. На наш погляд, тут вини-
кає ряд проблемних питань забезпечення взаємосумісності
процесів оборонного планування та стратегічного плану-
вання застосування Збройних Сил.

Уточнення складу Збройних Сил на воєнний час під час
планування їх стратегічного застосування за даними обо-
ронного планування виконується на етапі визначення бойо-
вого й чисельного складу Збройних Сил мирного часу. По-
дальші можливі зміни під час відпрацювання замислу роз-
витку та Державної програми розвитку не враховуються,
що в остаточному варіанті призводить до неузгодженості
планів.

Потребує уточнення також питання оцінювання рівня
воєнних загроз, характеру сучасних воєнних конфліктів,

Рис. 2. Існуюча структура проведення заходів оборонного планування та стратегічного планування застосування Збройних Сил України
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тенденцій розвитку збройної боротьби та визначення Пе-
реліку ситуацій застосування Збройних Сил. Сьогодні ці
завдання виконують структури планування застосування
Збройних Сил (військ), що не є притаманним для них.

Вважаємо, що для розв’язання зазначених проблемних
питань має бути проведений чіткий розподіл функцій і
перехід до послідовного методу оборонного планування
та планування застосування Збройних Сил України (рис. 3).

Рада національної безпеки й оборони України та Депар-
тамент стратегічного планування Міністерства оборони
України під час довгострокового оборонного планування
в межах визначення завдань Збройних Сил, відповідно до
Закону “Про організацію оборонного планування”, оціню-

ють рівень воєнних загроз, характер сучасних воєнних
конфліктів і тенденції розвитку збройної боротьби.

На основі прогнозованих варіантів застосування Зброй-
них Сил України, завдань угруповань військ (сил) та з ура-
хуванням можливого характеру дій збройних сил імовір-
ного противника визначають амбіційний склад Збройних
Сил воєнного часу, а саме структуру й чисельність системи
бойової та мобілізаційної готовності управління й матері-
ально-технічного забезпечення.

Оцінки існуючого стану Збройних Сил та економічних
можливостей держави і прогнозований амбіційний склад
Збройних Сил воєнного часу є вихідними даними для
здійснення заходів середньострокового оборонного пла-

Рис. 3. Перспективна структура проведення заходів оборонного планування та стратегічного планування застосування Збройних
Сил України
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нування. Результатом проведення середньострокового
оборонного планування є Державна програма розвитку
Збройних Сил України на плановий період, яка разом з
прогнозованим амбіційним складом Збройних Сил воєн-
ного часу береться за основу подальшого проведення за-
ходів планування стратегічного застосування та розроб-
лення документів Плану стратегічного застосування
Збройних Сил.

З прийняттям Стратегічного оборонного бюлетеня
маємо перспективний обрис Збройних Сил України зраз-
ка 2015 р., напрями їх реформування й розвитку та шляхи
всебічного забезпечення запланованих заходів. Втілення
в життя цих заходів потребує копіткої щоденної праці як
Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил, так і держави в цілому.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в Міні-
стерстві оборони України та Генеральному штабі Зброй-
них Сил на підставі вихідних даних щодо оборонного пла-
нування проводяться конкретні заходи, підсумком яких
буде проект Державної програми розвитку Збройних Сил
України на період 2006–2011 рр., яка узгодить процедури
створення перспективної моделі Збройних Сил.

У майбутньому перед Збройними Силами України по-
стануть складні й відповідальні завдання щодо їх рефор-
мування та розвитку і, особливо, стосовно питань оборон-
ного планування, які в даний час активно нарощуються.
Ці проблеми потребують певного осмислення та глибо-
кого наукового обґрунтування.

Отже, перехід до запропонованого методу проведення
оборонного планування та планування застосування Зброй-

них Сил України дасть змогу забезпечити взаємосумісність
їх процесів і повніше врахувати всі чинники у визначенні
складу, структури й чисельності Збройних Сил та обсягів
їх забезпечення.

В Україні створюється цілісна система оборонного пла-
нування на засадах державної політики у сфері національ-
ної безпеки й оборони та демократичного цивільного кон-
тролю над військовою складовою держави. Формування
цієї системи є одним із пріоритетних аспектів діяльності
Уряду України та чинником демократичних перетворень
у сфері управління державними оборонними ресурсами.
Організаційно система оборонного планування в Україні
стане багаторівневою, міжгалузевою, централізованою та
ієрархічно структурованою відповідно до повноважень
органів державної влади.

З метою адаптації системи управління Збройними Сила-
ми України до євроатлантичної моделі органів військового
управління та їх взаємної функціональної сумісності Збройні
Сили України приступили до переходу на J-структури.

Реалії сьогодення свідчать, що в контексті трансфор-
маційних процесів на євроатлантичному просторі прак-
тично весь західний кордон України межує з країнами
НАТО. Цей чинник, а також загальні процеси глобалізації
на європейському континенті спричинили докорінний пе-
регляд системи національної безпеки України, яка логічно
трансформувалася в державне рішення щодо євроатлан-
тичної інтеграції.

Надійшла до редакції 23.02.2005.



Наукова діяльність
у Збройних Силах України

16

Наука і оборона 2’2005

Г. А. Саковський,
генерал-майор, заступник начальника
Генерального штабу Збройних Сил України,

В. В. Хижняк,
полковник, начальник Воєнно-наукового управління
Генерального штабу Збройних Сил України,
канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Воєнна
наука:
результати
і завдання
Наведено аналітичний огляд результатів наукової та науково-тех-
нічної діяльності в Збройних Силах України у 2004 р. та визначено
основні завдання воєнної науки й загальні пріоритети її розвитку
на період до 2011 р.

© Саковський Г. А., Хижняк В. В., 2005

На сучасному, надзвичайно складному етапі
розвитку Збройних Сил України дедалі більше
зростає роль воєнної науки. З огляду на реалії
сьогодення, воєнна наука має забезпечувати
упереджувальне науково-теоретичне обґрун-

тування актуальних проблем воєнної безпеки держави,
відкривати перспективи розвитку воєнної справи та доби-
ватися того, щоб новації якомога швидше впроваджувались
у практику повсякденної діяльності Збройних Сил України –
їх підготовки, забезпечення та застосування. Має стати
правилом: для якісного забезпечення розвитку Збройних
Сил кожне важливе рішення приймається після попередньої
наукової експертизи та наукового обґрунтування.

Характерною відмінністю функціонування системи
воєнно-наукових досліджень на сучасному етапі є те, що
вона виступає водночас інструментом і об’єктом рефор-
мування Збройних Сил. З одного боку, проведення рефор-
ми зумовлює виконання сучасних завдань воєнної науки,
серед яких центральне місце посідає наукове обґрунтуван-
ня та супроводження заходів реформування. Ефективна
наукова діяльність розглядається керівництвом Міністер-
ства оборони та Генерального штабу Збройних Сил Украї-
ни як важливий чинник успішного реформування Зброй-
них Сил. З іншого боку, корінне реформування Збройних Сил
України потребує суттєвих перетворень системи воєнно-
наукових досліджень.

Результати наукової та науково-технічної діяльності за
2004 р., а також проблемні питання її розвитку та основні
завдання системи воєнно-наукових досліджень на 2005 р.
і на період до 2011 р. розглянуті й визначені на науково-
практичному семінарі в березні 2005 р.

До системи воєнно-наукових досліджень входять такі
складові, як система науково-дослідних установ, система
управління та система консультативно-дорадчих органів.

Протягом 2004 р. було здійснено низку організаційно-
штатних заходів щодо удосконалення системи науково-
дослідних установ. Зокрема, на виконання вимог Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469
та наказу Міністра оборони України від 19 березня 2004 р.
№ 90 з метою оцінення рівня розвитку науково-технічно-
го потенціалу і результатів наукової та науково-технічної
діяльності науково-дослідних установ Збройних Сил Украї-
ни та визначення ступеня впливу їх на науково-технічну
політику в галузі оборони держави, з березня по вересень
2004 р. проведено Державну атестацію науково-дослідних
установ Збройних Сил України.

Атестація науково-дослідних установ не лише засвід-
чила наявність потужного наукового потенціалу, спро-
можного виконувати поставлені завдання, але й виявила
те, що існуюча система воєнно-наукових досліджень у
Збройних Силах України загалом вичерпала свої можли-
вості і потребує суттєвого реформування. Система науково-
дослідних установ має відповідати структурі наукових
проблем, розв’язання яких дасть змогу реформувати Зброй-
ні Сили України відповідно до сучасних умов забезпечення
обороноздатності держави.
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У 2004 р. сформовано Об’єднаний науково-дослідний
інститут Збройних Сил. Його створення відповідає су-
часній стратегії реформування системи воєнно-наукових
досліджень, що полягає у формуванні на базі існуючих
наукових центрів потужних науково-дослідних установ,
які з меншими витратами, але ефективніше здатні викону-
вати наукові завдання широкого спектра.

Інститут, як правонаступник наукових центрів Військо-
во-Повітряних Сил, Протиповітряної оборони та косміч-
них досліджень, не лише зберіг, але й значно розширив те-
матику досліджень. На 2005 р. в інституті заплановано до
виконання низку науково-дослідних робіт на замовлення
командувань Повітряних Сил і Сухопутних військ Зброй-
них Сил України, Головного управління розвідки, Депар-
таменту озброєння та Воєнстандарту Міністерства оборо-
ни України, Головного оперативного управління, Голов-
ного командного центру та Командування сил підтримки
Генерального штабу Збройних Сил України. В інституті
працюють 20 докторів і 137 кандидатів наук, тому можна
стверджувати, що за науковим потенціалом він є найпотуж-
нішим закладом науки у Збройних Силах України.

Безумовно, аналогічні інтеграційні заходи потрібно про-
водити й надалі. Створення потужних наукових установ дає
змогу, з одного боку, удосконалити систему наукових до-
сліджень і скоротити бюджетні витрати внаслідок зменшен-
ня загальної чисельності постійного складу, зниження вит-
рат на утримання військових містечок і реалізації надлиш-
кових будівель та іншого військового майна, що вивіль-
няється, а з іншого боку, сконцентрувати наявний науко-
вий потенціал в одному закладі, скоротити загальну чи-
сельність апарату управління та забезпечення, суттєво по-
ліпшити стан ресурсного й інформаційного забезпечення.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23
грудня 2004 р. № 933-р утворено Державний науково-дос-
лідний інститут на базі Наукового центру Військово-По-
вітряних Сил і Науково-дослідного інституту авіації На-
ціонального авіаційного університету з подальшим фор-
муванням його в державний міжгалузевий науково-дослід-
ний заклад.

У процесі проведення організаційних заходів у Зброй-
них Силах України штатну чисельність низки науково-
дослідних установ скорочено на 318 посад, або на 9,2 %,
що в 2,1 раза менше за скорочену загальну чисельність
Збройних Сил. Такі заходи дали змогу зберегти основні
наукові напрями і школи та забезпечити належне наукове
супроводження заходів реформування й розвитку Зброй-
них Сил України.

У рамках реформування Збройних Сил України перед-
бачається Державний авіаційний науково-випробуваль-
ний центр у 2005 р. реорганізувати в Державний науково-
випробувальний навчальний центр Збройних Сил Украї-
ни. Цим проектом створюється науково-випробувальний
і навчальний центр для проведення випробувань усіх но-
вих і модернізованих систем (комплексів) і типів озброєн-
ня та військової техніки, а також для проведення навчань
частинами й підрозділами всіх видів Збройних Сил.

Основні зусилля системи управління науковою та нау-
ково-технічною діяльністю в Збройних Силах України
зосереджувались на забезпеченні цілеспрямованості нау-
кової роботи, ефективності управління на всіх рівнях та
взаємодії суб’єктів системи воєнно-наукових досліджень
на відомчому, міжвідомчому й міжнародному рівнях.

Найважливіші питання організації наукової та науко-
во-технічної діяльності у Збройних Силах України роз-
глядалися колегією Міністерства оборони та військовими
радами видів Збройних Сил. Управління науковою та на-
уково-технічною діяльністю у видах Збройних Сил, опера-
тивних командуваннях, департаментах Міністерства обо-
рони, головних управліннях (управліннях) Генерального
штабу Збройних Сил України, науково-дослідних устано-
вах і військових навчальних закладах Міністерства обо-
рони здійснювалось відповідними науково-організаційни-
ми структурами та воєнно-науковими відділами (групами).
На жаль, робота цих органів управління з планування науко-
вої діяльності та формування звітних документів є сьогодні
слабким місцем в організації наукової діяльності на рівнях
видів Збройних Сил і структурних підрозділів Міністер-
ства оборони та Генерального штабу.

Через недостатність планування заходів наукової діяль-
ності значна частина планованих науково-дослідних і дос-
лідно-конструкторських робіт не погоджена з виконавця-
ми і вилучається з плану. Не витримуються терміни по-
дання планів до Воєнно-наукового управління Генераль-
ного штабу Збройних Сил України. Не досить якісно
відпрацьовано звітні матеріали, які подаються до Воєнно-
наукового управління Генерального штабу також із за-
тримками.

Система консультативно-дорадчих органів з питань
наукової та науково-технічної діяльності в Збройних Си-
лах України має багаторівневу структуру. Вона призна-
чена для підвищення обґрунтованості й узгодженості
рішень з найважливіших питань функціонування та роз-
витку воєнної науки, а також для забезпечення колегіаль-
ності в підготовці цих рішень.

Такими консультативно-дорадчими органами є:
на рівні Міністерства оборони України – Воєнно-нау-

кова та Науково-технічна ради, які розглядають найакту-
альніші питання планування, фінансування й координації
наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Си-
лах України;

на рівні видів Збройних Сил, родів військ, департа-
ментів Міністерства оборони та головних управлінь (уп-
равлінь) Генерального штабу Збройних Сил України –
воєнно-наукові (науково-технічні) ради, призначені для
наукового обґрунтування пропозицій і рішень щодо будів-
ництва й розвитку видів Збройних Сил, питань їх військо-
вого мистецтва, розроблення, модернізації та експлуатації
озброєння і військової техніки, всебічного забезпечення.

Протягом 2004 р. плідно працювала Воєнно-наукова рада
Міністерства оборони України. Зокрема, з січня по листо-
пад були проведені планові розширені засідання її бюро, на
яких обговорено й прийнято рішення, що стосуються:
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створення Державного науково-випробувального на-
вчального центру Збройних Сил України;

удосконалення системи медичного забезпечення Зброй-
них Сил;

уточнення вимог до систем озброєння та військової
техніки Військово-Морських Сил.

На жаль, аналогічної активності дорадчих органів у
видах Збройних Сил і структурних підрозділах Міністер-
ства оборони та Генерального штабу Збройних Сил Украї-
ни не спостерігається. У видах Збройних Сил протягом
2004 р. відбулося лише по одному засіданню воєнно-нау-
кових рад, а засідання їх бюро взагалі не проводилися.
Проте ці ради мають бути потужним механізмом поточ-
ного моніторингу, активного впливу на виконання нау-
кових досліджень, підвищення рівня обґрунтованості та
узгодженості рішень з найважливіших питань життєдіяль-
ності й перспектив розвитку видів Збройних Сил. Припи-
нили свою діяльність науково-технічні ради військ зв’язку
та інженерних військ.

Для удосконалення нормативно-правової бази з питань
наукової та науково-технічної діяльності й реалізації по-
ложень Закону України “Про пріоритетні напрями роз-
витку науки і техніки” Воєнно-наукове управління Гене-
рального штабу Збройних Сил підготувало нові редакції
таких нормативно-правових документів, як “Положення
про наукову і науково-технічну діяльність у Збройних
Силах України” (введене в дію наказом Міністра оборо-
ни від 30.12.2004 р. № 671), “Положення про наукову і
науково-технічну експертизу в Збройних Силах України”
(наказ Міністра оборони України від 07.12.2004 р. № 597)
та наказ Міністра оборони України “Про підсумки нау-
кової й науково-технічної діяльності в Збройних Силах
України за 2000–2004 роки та основні завдання воєнної
науки на період до 2011 року”.

Планом на 2004 р. передбачалося виконання понад 300
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

На замовлення першого заступника Міністра оборони
та начальника Генерального штабу Збройних Сил Украї-
ни виконано науково-дослідні роботи з проблематики
воєнної безпеки України, будівництва Збройних Сил, форм
і способів їх застосування та з основ військово-технічної
політики. Суттєвим результатом цих досліджень було:

створення Стратегічного оборонного бюлетеня Украї-
ни на період до 2015 р.;

розроблення проекту Засад підготовки та застосування
Збройних Сил України;

обґрунтування оперативно-стратегічних вимог до війсь-
кових систем дистанційного моніторингу навколишньо-
го середовища;

визначення основних тенденцій розвитку зброї на не-
традиційних принципах дії;

обґрунтування шляхів удосконалення змісту, форм і спо-
собів застосування загальновійськового формування Зброй-
них Сил;

розроблення проектів нормативно-методичних доку-
ментів з організації та ведення інформаційної боротьби;

підготовка проекту документів з оцінювання вартості
заходів мобілізаційної підготовки;

розроблення пропозицій щодо реалізації “Договору з
відкритого неба” у Збройних Силах України.

На замовлення Департаменту озброєння Міністерства
оборони України підготовлено пропозиції щодо визначен-
ня стану основного озброєння та військової техніки Зброй-
них Сил України й інших військових формувань і встанов-
лено можливі напрями забезпечення Збройних Сил Украї-
ни сучасним озброєнням і військовою технікою, якими є:

самостійне розроблення та виробництво озброєння і
військової техніки оборонно-промисловим комплексом
України;

розроблення та виробництво озброєння і військової
техніки в кооперації з іншими державами;

модернізація існуючого озброєння та військової техніки;
закупівля озброєння та військової техніки закордон-

ного виробництва.
Крім цього, розроблено методику пошуку та обґрун-

тування оптимальних способів утилізації озброєння та
військової техніки на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Безпосередньо до підготовки Державної програми роз-
витку озброєння та військової техніки на період до 2015 р.
був залучений Центральний науково-дослідний інститут
озброєння та військової техніки.

У 2004 р. за безпосередньою участю фахівців науково-
дослідних установ прийнято на озброєння Збройних Сил
України нові зразки станції перешкод радіозв’язку, геоде-
зичний комплекс споживачів супутникових радіонавіга-
ційних систем GPS/ГЛОНАСС, десантну та парашутну сис-
теми, програмно-апаратне робоче місце для діагностуван-
ня й ремонту радіоелектронних вузлів, а також введено в
дослідну експлуатацію складові частини радіосвітлотех-
нічного аеродромного комплексу “Світязь” на аеродромі
“Миргород”.

На замовлення Головнокомандувачів (командувачів)
видів Збройних Сил виконано понад 120 науково-дослід-
них робіт.

У Сухопутних військах Збройних Сил України основ-
ними напрямами досліджень були:

удосконалення підготовки й застосування армійсько-
го корпусу Об’єднаних сил швидкого реагування та сис-
теми підготовки й застосування миротворчих контин-
гентів Сухопутних військ;

створення комплексу часткових методик оцінювання
можливостей сил і засобів бойового забезпечення щодо
збереження (підвищення) живучості військ (об’єктів), а
також макетного зразка цифрового комплексу розвідки
повітряного та наземного базування;

розроблення методики економічного обґрунтування
розвитку Сухопутних військ;

створення елементів штабної моделі підвезення матері-
альних засобів для автоматизації процесу планування опе-
рацій об’єднань;

розроблення Бойового статуту Сухопутних військ і
бойових статутів родів військ.
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У Повітряних Силах Збройних Сил України основні
зусилля науковців зосереджувалися на науковому супро-
водженні заходів створення нового виду Збройних Сил
України – Повітряних Сил, а також на теоретичних дослі-
дженнях ролі й місця цього виду в структурі Збройних Сил
та формах і способах застосування його підрозділів у зброй-
них конфліктах.

Перспективи створення нового виду Збройних Сил
України та раціональне співвідношення авіаційного ком-
понента, радіотехнічних і зенітно-ракетних військ сфор-
мовані за результатами низки науково-дослідних робіт,
проведених Центральним науково-дослідним інститутом
Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним
інститутом озброєння і військової техніки Збройних Сил
України та Об’єднаним науково-дослідним інститутом
Збройних Сил.

Науковці Об’єднаного науково-дослідного інституту
Збройних Сил розробили комплекс засобів автоматизації
“Ореанда” для командних пунктів повітряних команду-
вань і тактичних груп Повітряних Сил, дослідні зразки
якого розгорнуті в Ситуаційному центрі Головного команд-
ного центру Збройних Сил України та на п’ятнадцяти ко-
мандних пунктах Повітряних Сил. Стан розроблення та
рівень його впровадження, а також результати дослідної
експлуатації дають змогу очікувати, що до 2006 р. на оз-
броєння буде прийнято автоматизовану систему управлін-
ня протиповітряною обороною та діями авіації, яка не
поступатиметься кращим світовим зразкам.

Крім цього, для експериментальної експлуатації на тре-
нажно-імітаційний комплекс однієї з військових частин
передано комплекс спеціального програмного забезпечен-
ня системи тренувань штурманів винищувальної авіації.
Під час проведення командно-штабної воєнної гри на опе-
ративному зборі з керівним складом Військово-Повітря-
них Сил і Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил
України проведено практичні дослідження щодо визначен-
ня та обґрунтування завдань і структури Повітряних Сил,
а на спільному штабному тренуванні – дослідження з ефек-
тивних форм і способів застосування Повітряних Сил у
миротворчій операції.

У Військово-Морських Силах Збройних Сил України
доопрацьовано проект Концепції морської державної полі-
тики України та проект закону України “Про морську
політику України”; тривала також участь у розробленні
Національної програми кораблебудування. Значна увага
приділялася обґрунтуванню загальних оперативно-так-
тичних і тактико-технічних вимог до перспективних бойо-
вих кораблів і зразків морського озброєння та техніки Вій-
ськово-Морських Сил, а також впровадженню розробле-
них проектів близько тридцяти керівних документів, по-
радників, правил, інструкцій тощо. Розроблено дослідні
зразки перспективних систем і засобів, у тому числі авто-
матизованих, забезпечення живучості кораблів. Щоб роз-
в’язати проблему класифікації цілей, розроблено макетний
район з об’єднання інформації, яка циркулює в системі ви-
світлення обстановки в Азово-Чорноморському регіоні.

Науковий центр Військово-Морських Сил Збройних
Сил України розробив автоматизовану інформаційно-ана-
літичну систему моніторингу баз, складів, арсеналів та
інших потенційно небезпечних об’єктів. Система дає змо-
гу моделювати аварійні ситуації з виконанням спеціаль-
них розрахунків для прогнозування їх можливих негатив-
них наслідків, а також формувати обґрунтовані рекомен-
дації щодо забезпечення вибухопожежобезпеки баз і скла-
дів та ліквідації наслідків аварійних ситуацій.

Збільшилася кількість і зросла результативність нау-
кових робіт на міжвідомчих замовленнях та в межах за-
гальнодержавних наукових програм, до виконання яких
залучалися Національний науково-дослідний центр обо-
ронних технологій і воєнної безпеки України, Об’єднаний
науково-дослідний інститут Збройних Сил та Науково-
дослідний центр Збройних Сил України “Державний оке-
анаріум”.

У 2004 р. дослідженнями охоплено понад тридцять на-
вчань, командно-штабних ігор та інших заходів оператив-
ної підготовки. Найзначнішими з них були:

командно-штабне навчання з Військово-Морськими
Силами Збройних Сил України “Морський рубіж-2004”,
на якому проведено дослідження щодо відповідності но-
вої організаційно-штатної структури Головного команду-
вання ВМС завданням, що покладаються на нього в про-
цесах запобігання, локалізації та нейтралізації збройного
конфлікту;

командно-штабне навчання з органами управління кор-
пусу швидкого реагування, за результатами якого розроб-
лено пропозиції щодо удосконалення форм і способів за-
стосування з’єднань і військових частин корпусу швидкого
реагування під час нейтралізації збройного конфлікту;

спільне штабне тренування “Планування застосуван-
ня Об’єднаних сил швидкого реагування у збройному
конфлікті”, під час якого досліджено форми та способи
застосування Об’єднаних сил швидкого реагування (з’єд-
нань і військових частин видів Збройних Сил України) у
збройному конфлікті;

дослідницьке командно-штабне навчання з органами
управління з’єднаннями та частинами Повітряних Сил
Збройних Сил України за результатами проведених дослі-
джень, на якому підготовлено пропозиції щодо взаємодії
органів управління з’єднань і частин нового виду Зброй-
них Сил України – Повітряних Сил.

Протягом 2004 р. на базі Національної академії обо-
рони України проведено науково-практичну конференцію
з питань підготовки, застосування та ротації миротвор-
чих контингентів Збройних Сил України в міжнародних
миротворчих операціях (насамперед за досвідом виконан-
ня завдань у Республіці Ірак). У Збройних Силах України
проведено міжвідомчу науково-практичну конференцію
“Розвиток територіальної оборони України як виду дій
Воєнної організації держави”, науково-практичний семі-
нар щодо визначення загальних підходів до створення
системи математичного моделювання операцій і бойових
дій та деякі інші не менш важливі заходи.
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повний оклад, становить понад 480 осіб (докторів наук –
більш як 50; кандидатів наук – близько 430). Порівняно з
2004 р. чисельність докторів наук зменшилася на 3 особи,
кандидатів наук – на 19 осіб. З урахуванням співробітників,
які працюють на неповний оклад, такі втрати становлять
11 докторів і 41 кандидат наук. Ці негативні показники
мають бути подолані.

Протягом 2004 р. у відповідність до потреб Збройних
Сил України приведено штатну чисельність докторантур
і ад’юнктур військових навчальних закладів і науково-
дослідних установ Збройних Сил України та перелік нау-
кових спеціальностей, за якими потрібно здійснювати
підготовку. Зокрема, за штатом у докторантурі має бути
40, а в ад’юнктурі – 376 місць. Середня укомплектованість
докторантур становить 80 %, а ад’юнктур – 91 %. Нині впро-
ваджено цільову підготовку ад’юнктів у провідних військо-
вих навчальних закладах – Національній академії оборони
України та Харківському університеті Повітряних Сил –
для потреб інших військових навчальних закладів та нау-
ково-дослідних установ Збройних Сил України.

У березні–квітні 2004 р. проведено перереєстрацію дію-
чих докторантур та ад’юнктур. На цей час проводиться
робота з відкриття ад’юнктури й докторантури в Об’єдна-
ному науково-дослідному інституті Збройних Сил України.

У 2004 р. ад’юнктуру закінчили 129 осіб, з яких двоє
захистили дисертації достроково, а 78 – захистили або
подали дисертації до спеціалізованої ради. Ефективність
роботи ад’юнктури в 2004 р. становила 62 %. З восьми ви-
пускників докторантури 2004 р. сім осіб подали дисертації
до спеціалізованих рад. Стосовно абсолютних показників
захисту дисертаційних робіт у 2004 р. їх кількість стано-
вить 4 доктори та 164 кандидати наук. Порівняно з 2003 р.
простежується тенденція до збільшення кількості захистів.

Проте не може задовольняти якість підготовки науко-
во-педагогічних кадрів. На це й звернено увагу в статті
“Аналіз типових помилок у підготовці та оформленні ав-
торефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук за військовою проблематикою”, розмі-
щеній у Бюлетені Вищої атестаційної комісії України № 9
за 2004 р. У ній викладено багато претензій до підготовки
не лише авторефератів, але й самих дисертацій. Це свідчить
про недостатність уваги та вимог з боку наукових керів-
ників до ад’юнктів (здобувачів) під час підготовки та на-
писання у визначені терміни дисертацій.

Одним з важливих питань, безпосередньо пов’язаних з
підготовкою науково-педагогічних і наукових кадрів, є
діяльність спеціалізованих учених рад у науково-дослід-
них установах та військових навчальних закладах Зброй-
них Сил України.

На сьогодні в Збройних Силах України функціонують
20 рад, у тому числі 15 докторських і 5 кандидатських.
Захист дисертацій у спеціалізованих вчених радах Зброй-
них Сил України проводиться за 21 спеціальністю. Най-
більш поширеною спеціальністю є 20.02.14 – “Озброєння
і військова техніка”. Разом з тим, такі воєнно-теоретичні
наукові спеціальності, як “Будівництво Збройних Сил” та

Проте існує низка проблем, зумовлених об’єктивними
й суб’єктивними чинниками, і недоліків в організації та
проведенні наукових досліджень. Слабким місцем науко-
вої діяльності є низький рівень впровадження результатів
досліджень у практику.

Роботи з дослідження напрямів реформування Зброй-
них Сил України та їхніх структурних складових – видів і
родів військ, що проводяться на замовлення начальника
Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів
видів Збройних Сил України та начальників військ, ще
недостатньо скоординовані. Наприклад, результати до-
слідження проблем реформування Збройних Сил України,
проведеного в Центральному науково-дослідному інсти-
туті Збройних Сил України, практично не використовують-
ся в дослідженнях інших науково-дослідних установ і вій-
ськових навчальних закладів Збройних Сил України.

Дослідження за проблематикою всебічного забезпечен-
ня, підготовки та застосування військ (сил) і родів військ про-
водяться різними науково-дослідними установами окре-
мо в інтересах відповідних замовників без урахування ре-
зультатів досліджень Національної академії оборони та
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил
України.

Проблемним залишається питання кадрового забезпе-
чення наукової та науково-технічної діяльності в Зброй-
них Силах України, яке в контексті суттєвого скорочення
чисельності Збройних Сил стає ще актуальнішим. Одним
з аспектів проблеми кадрового забезпечення наукової
діяльності в Збройних Силах України є комплектування
посад у науково-дослідних установах фахівцями з відпо-
відним рівнем освіти. Слід зазначити, що стан укомплек-
тованості посад, які підлягають заміщенню особами з опе-
ративно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнями
освіти, в цих установах незадовільний.

Усе це свідчить про низьку якість кадрової роботи під-
розділів управління науковою діяльністю у видах Зброй-
них Сил України, департаментів Міністерства оборони
України, головних управлінь (управлінь) Генерального
штабу Збройних Сил України та начальників науково-
дослідних установ. Разом з тим, на трьох факультетах Націо-
нальної академії оборони України проводиться цільова
підготовка науковців з перспективою їх подальшого при-
значення на посади в системі науково-дослідних установ.
Протягом кількох років відбулися випуски науковців на
першому факультеті академії, а в поточному році відбу-
деться випуск на інших факультетах. Надалі така форма
підготовки буде збережена. Її слід ефективно використо-
вувати на практиці, тим більше, що в умовах суттєвого
скорочення чисельності науково-дослідних установ у по-
точному році та в перспективі рівень освіти стає важли-
вим чинником не лише просування по службі, але й пере-
бування в лавах Збройних Сил України.

Недостатнім залишається і стан укомплектованості
науково-дослідних установ дипломованими вченими. За-
гальна кількість дипломованих учених, які працюють у
науково-дослідних установах Збройних Сил України на
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“Воєнне мистецтво”, у спеціалізованих радах представлені
не досить широко.

Стосовно фінансування слід зазначити, що в 2004 р.
утримання науково-дослідних установ Збройних Сил Украї-
ни профінансоване на 100 %. Крім того, отримано кошти,
необхідні для нагальних потреб функціонування наукових
установ. Відповідно до пропозицій щодо фінансових по-
треб наукових установ на 2005 р., які надійшли від штабів
видів Збройних Сил, структурних підрозділів Міністерства
оборони та Генерального штабу Збройних Сил України,
потрібно близько 45 млн грн. – на придбання необхідних
матеріалів і обладнання, підтримання науково-експери-
ментальної бази, проведення редакційно-видавничих робіт,
на відрядження тощо. А реальна сума, яка передбачена в
кошторисі Міністерства оборони України на потреби воєн-
ної науки, буде розподілена між усіма науковими устано-
вами.

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України
“Назустріч людям” визначено завдання щодо забезпечен-
ня ефективного захисту національних інтересів та гаран-
тування безпеки громадян і держави від внутрішніх і
зовнішніх загроз, та щодо підвищення авторитету в укра-
їнському суспільстві військової служби і поваги до людей
у погонах. Це повною мірою стосується і завдань воєнної
науки.

У 2005 р. та на період до 2011 р. основними напрямами
зосередження зусиль системи воєнно-наукових досліджень
мають бути:

моніторинг реальних і потенційних загроз національній
безпеці України у воєнній сфері;

визначення завдань Збройних Сил України, їх чисель-
ності та потреб у забезпеченні належними фінансовими й
матеріально-технічними ресурсами;

реформування системи бойової підготовки військ (сил)
та військової освіти відповідно до завдань Збройних Сил
України;

забезпечення пріоритетного розвитку сил і засобів
військової розвідки та Об’єднаних сил швидкого реагу-
вання з метою виявлення воєнних загроз і локалізації їх
на ранніх стадіях;

визначення комплексу заходів щодо переведення Зброй-
них Сил України, починаючи з 2010 р., на комплектування
військовослужбовцями за контрактом (професійна армія)
та нарощування мобілізаційного потенціалу Збройних Сил
України;

встановлення пріоритетів у модернізації наявних сис-
тем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки;

створення, починаючи з 2010 р., передумов для розроб-
лення й виробництва основних видів озброєння і військо-
вої техніки та оснащення ними Збройних Сил України;

удосконалення системи управління матеріально-техніч-
ним забезпеченням Збройних Сил України та її уніфікація;

забезпечення зберігання та безпечної утилізації над-
лишкової військової техніки, озброєння і боєприпасів.

Намічено у 2005 р. розробити Перспективний план нау-
кової діяльності у Збройних Силах України на період дії
Державної програми розвитку національної армії. Перс-
пективний план має визначити пріоритетні питання нау-
кового супроводження процесів виконання завдань Зброй-
них Сил України. Якісне розроблення Перспективного
плану дасть можливість визначити напрями й загальні пріо-
ритети розвитку системи воєнно-наукових досліджень.

Поряд з виконанням нових актуальних завдань воєн-
на наука й надалі має теоретично забезпечувати потреби
захисту Батьківщини та воєнну безпеку особистості, сус-
пільства й держави, тому що історична доба, коли авто-
ритет держави, її місце і роль у світі суттєво залежать від
воєнної могутності, не закінчилася і триватиме, мабуть,
ще досить довго. Без економічної, політичної (у тому числі
і воєнної) та духовної сили не може бути вільного вибору
шляху розвитку, і не може бути свободи, якщо немає сили,
здатної її захистити.

Надійшла до редакції 01.04.2005.
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Розглядаються тенденції розвитку військових систем зв’язку про-
відних країн світу та актуальні проблеми і напрями розвитку сис-
теми зв’язку Збройних Сил України.
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атеріальною основою системи управління
Збройних Сил України та її невід’ємною
складовою є система зв’язку й автомати-
зації управління військами (силами). Сис-
тема зв’язку має забезпечувати обмін інфор-

мацією, автоматизовану обробку інформації та розв’язання
інформаційних і розрахункових задач для службових осіб
пунктів управління під час забезпечення управління війсь-
ками (силами) в мирний і воєнний час.

Сучасний стан системи зв’язку й автоматизації, особли-
во її мобільного компонента, не дає змоги в повному обсязі
виконувати покладені на неї завдання. Причиною цього є
такі особливості:

існуюча система зв’язку й автоматизації ґрунтується
переважно на аналогових системах передавання даних;

транспортні телекомунікаційні мережі є некомутовани-
ми, з довготривалою комутацією каналів і трактів на опор-
них вузлах зв’язку;

на вузлах зв’язку й автоматизації пунктів управління
здійснюється ручна (оперативна й довготривала) комута-
ція каналів і трактів;

канальний ресурс поділяється й закріплюється за кож-
ним видом зв’язку;

канали тональної частоти, як правило, закріплюються
за інформаційними напрямками;

для захисту інформації застосовується різнотипна апа-
ратура із закріпленням її за каналами передавання даних.

Зазначені обставини зумовлюють низький ступінь ви-
користання каналів у системі зв’язку й автоматизації та
необхідність розгортання на вузлах зв’язку й автомати-
зації пунктів управління декількох комутаційних засобів і
абонентських мереж.

За обсягами й термінами впровадження цифрових сис-
тем передавання та комутації система зв’язку й автомати-
зації управління військами суттєво відстає від телекомуні-
каційних мереж загального користування України. Існуючі
комплекси та засоби зв’язку й автоматизації за своїми мож-
ливостями й технічним рівнем поступаються відповідним
зразкам США та Західної Європи.

Аналіз науково-технічної політики в розвинених краї-
нах свідчить, що головна її спрямованість проявляється у
все більшій орієнтації на застосування нових інформацій-
них технологій (НIТ), під якими розуміють сукупність
методів, способів i засобів збирання, накопичення, збері-
гання, обробки, пошуку та надання інформації. Вони ба-
зуються на нових досягненнях у галузі прикладної інфор-
матики, яка об’єднує інформатику, обчислювальну техні-
ку та автоматизацію.

На сьогодні до галузі нових інформаційних технологій
належать технології інформаційних мереж, розподілено-
го перетворення інформації, систем i засобів штучного
інтелекту, систем управління базами даних, систем авто-
матизованого проектування, обробки багатосередовищ-
ної (мультимедiйної) інформації, нових технічних засобів
збирання, обробки, збереження й надання інформації та
безпаперові технології – розроблення електронних доку-

М
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ментів, геоiнформацiйні тощо. Поштовхом до стрімкого
розвитку сучасних інформаційних технологій стали досяг-
нення останніх десятиріч у галузях мікроелектроніки, об-
числювальної техніки та оптичних i квантових технологій.
Це дало змогу створити принципово нові пристрої оброб-
ки, передавання та збереження інформації.

Розвиток інформаційних технологій посприяв посилен-
ню процесів інтеграції первинних і вторинних мереж у
напрямі створення єдиної мультисервiсної мережі з надан-
ням широкого спектра послуг споживачам, а також роз-
витку інформаційних i телекомунікаційних мереж.

Системи зв’язку провідних країн світу побудовані за
класичною трирівневою схемою на основі нових інфор-
маційних технологій з інтеграцією послуг у цифрових
військових мережах, які забезпечують передавання різних
видів повідомлень (голосу, даних, відео та ін.) з гаранто-
ваною якістю обслуговування (див. рисунок).

Перший рівень системи – стратегічна ланка управлін-
ня від армійського корпусу і вище. Це стаціонарний ком-
понент військової системи зв’язку, що ґрунтується на ме-
режах зв’язку загального користування національних сис-
тем зв’язку та стаціонарних опорних мережах зв’язку на-
ціональних збройних сил.

Другий рівень – тактична ланка управління “корпус–
батальйон”. Це мобільний компонент військової систе-
ми зв’язку, основою якого є польова опорна мережа зв’яз-
ку, вузли доступу пунктів управління та пункти радіо-
доступу.

Третій рівень – мобільні абонентські військові системи
до окремого солдата на полі бою. Це мобільні військові
мережі зв’язку, побудовані на основі комплексів і засобів
радіозв’язку.

Така побудова системи дає змогу використовувати її
як єдине транспортне середовище для інформаційного
обміну в інтересах усіх військ (сил) незалежно від їх підпо-
рядкування та оперативної належності – від танка і сол-
дата на полі бою до штабів стратегічного рівня.

Польова опорна (базова) мережа зв’язку збройних сил
провідних країн світу становить структуру типу “решіт-
ка”. Її основою є автоматизовані опорні вузли зв’язку,
з’єднані між собою радіорелейними лініями. До опорних
вузлів підключаються автоматизовані вузли доступу, які
є вузлами зв’язку пунктів управління, та пункти радіодос-
тупу, які забезпечують вихід абонентів бойових радіоме-
реж на польові й стаціонарні опорні мережі зв’язку.

Основою опорних вузлів зв’язку та вузлів доступу
пунктів управління є комплексні апаратні зв’язку. До їх
складу входять: сучасне цифрове комутаційне обладнання,
цифрові радіорелейні станції, лінійне обладнання волокон-
но-оптичних і проводових ліній, апаратура засекречування
та передавання даних, обладнання управління мережею.
Цей комплекс апаратних засобів забезпечує утворення ка-
налів зв’язку, їх автоматичну комутацію, засекречування
та надання абонентам пунктів управління послуг різних
видів зв’язку (телефон, телеграф, передавання даних, факс,
відео та ін.).

Мобільні абонентські системи є системами транкінго-
вого радіозв’язку та бойовими радіомережами. Вони умож-
ливлюють передавання мови, даних та відео і, як прави-
ло, забезпечують доступ до локальних обчислювальних
мереж. Радіозасоби цих мереж мають завадозахищені ре-
жими роботи – наприклад, псевдовипадкове перестрою-
вання радіочастот (ППРЧ), яке забезпечує високу ефек-
тивність функціонування за умов навмисних завад, та
вмонтовані засоби засекречування інформації.

Основними тенденціями розвитку й модернізації війсь-
кових систем і засобів зв’язку провідних країн є:

забезпечення їх високої мобільності, живучості, захи-
щеності та пропускної здатності;

сумісність із мережами загального користування націо-
нальних систем зв’язку, мережами зв’язку інших військо-
вих формувань і коаліційних військ під час виконання
спільних завдань;

інтеграція видів зв’язку та автоматизація основних про-
цесів інформаційного обміну й управління;

інтеграція декількох функцій в одному технічному при-
строї;

уніфікація та стандартизація засобів і комплексів зв’язку;
впровадження перспективних засобів криптографічно-

го захисту інформації;
освоєння нових діапазонів частот.
Особливо корисним для нас є досвід Болгарії, Румунії,

Польщі, Чехії та інших країн, які мали в 1990-х роках при-
близно однаковий (порівняно зі Збройними Силами Ук-
раїни) стан військових систем зв’язку. Ряд країн (Румунія,
Латвія, Литва) обрали шлях повного переозброєння засо-
бами та системами іноземного виробництва. Румунія та
Болгарія прийняли рішення щодо закупівлі обладнання
фірми «Marconi» (Італія), Естонія, Латвія і Литва закупо-
вують комутаційне обладнання фірм “Harris” і “NetCom”
(США), а Угорщина – обладнання фірми “Siemens” (Німеч-
чина). Причому йдеться не про закупівлю окремих зразків,
а про комплексну програму переоснащення військ. Такий
підхід цілком зрозумілий, тому що власної виробничої бази
засобів зв’язку ці країни практично не мали. Інша позиція
полягає у спільному використанні засобів іноземного ви-
робництва та впровадженні власних перспективних за-
собів. Це спостерігається у Польщі й Чехії. Зрозуміло, що
такий підхід можливий за наявності відповідного вироб-
ничого й наукового потенціалу.

Шляхи й напрями розвитку системи зв’язку та автома-
тизації управління Збройних Сил України доцільно виз-
начати з урахуванням тенденцій розвитку систем військо-
вого зв’язку провідних країн світу (США, Великобританії,
Німеччини, Франції, Італії тощо), армій країн колишньо-
го Варшавського Договору (Польщі, Болгарії, Румунії та
ін.), а також тенденцій розвитку державних і комерційних
мереж загального користування.

На основі аналізу існуючої системи зв’язку й автома-
тизації управління Збройних Сил України, систем військо-
вого зв’язку армій провідних країн і тенденцій розвитку
державних і комерційних мереж загального користування
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України можна визначити головну мету розвитку систе-
ми зв’язку й автоматизації Збройних Сил України. Вона
полягає в поступовому переході до цифрового передаван-
ня (приймання) та обробки всіх видів повідомлень і ве-
дення переговорів, автоматизації процесів встановлення
й відновлення телекомунікацій та інтеграції основних про-
цесів інформаційного обміну в багатофункціональних або-
нентських терміналах.

Головна мета розвитку системи зв’язку й автоматизації
реалізується насамперед через створення інформаційних
мереж різного призначення, розвиток первинних і вторин-
них мереж та вузлів зв’язку, а також стаціонарного та мо-
більного компонентів. Такий підхід повинен забезпечити
підтримання сучасних видів інформаційного обміну й
широкого спектра послуг заданої якості, необхідних для
формування єдиного інформаційного простору управлін-
ня та забезпечення ефективних інформаційних технологій
управління військами i зброєю. Це потребує виконання
таких завдань:

істотного підвищення пропускної здатності інформа-
ційних мереж;

забезпечення інформаційної взаємодії великої кількості
абонентських терміналів;

передавання всіх видів інформації (обмін даними в ре-
альному часі та мультимедiйнi послуги);

створення багаторівневої системи забезпечення інфор-
маційної безпеки.

Створення інформаційних мереж забезпечить службо-
вим особам органів управління надання інформаційних
послуг та обмін даними. Інформаційні мережі складають-
ся з мереж передавання даних та узгоджених за завдання-
ми інформаційних систем різного призначення. До них
можуть входити автоматизована система обробки даних,
автоматизована обчислювальна система, інформаційно-
пошукова система тощо.

За функціональним призначенням та умовами розта-
шування інформаційна мережа може бути локальною або
регіональною. Для кожної з них визначено стандартизо-
вані швидкості передавання даних. Локальна інформа-
ційна мережа розгортається (обладнується) на обмеженій
території пункту управління об’єднання (з’єднання, війсь-
кової частини, установи тощо), а військова зонова інфор-
маційна мережа – на території дислокації (розгортання)
об’єднання або адміністративно-економічного (географіч-
ного) району.

Первинні мережі зв’язку й автоматизації будуються на
таких принципах, як напрямковий і створення опорної
мережі, або на поєднанні цих принципів. Якщо первинні
мережі будуються на принципі створення опорної мережі
або на поєднанні принципів напрямкового та створення
опорної мережі, то довготривалу комутацію цифрових
каналів передавання заміняють оперативною автоматич-
ною комутацією, що забезпечує застосування програм
раціональної маршрутизації та пошуку абонентів. Пер-
винні мережі зв’язку мають удосконалюватись на основі
модернізації частини існуючих систем передавання та

впровадження нових розробок, які ґрунтуються на циф-
рових системах передавання.

Враховуючи необхідність застосування цифрових систем
передавання на субпервинних швидкостях (256–1024 кбіт/с)
у системі зв’язку й автоматизації Збройних Сил, потрібно
забезпечити оренду цифрових каналів передавання цих
швидкостей на мережевих вузлах зв’язку (пунктах прив’язу-
вання) телекомунікаційних мереж України різних форм
власності мультиплексуванням первинної цифрової гру-
пи 2048 кбіт/с. На лініях радіозв’язку забезпечуватиметь-
ся обмін повідомленнями на швидкостях до 4,8 кбіт/с (КХ-
діапазон) і до 16 кбіт/с (УКХ-діапазон) у разі використання
завадозахищених автоматизованих засобів радіозв’язку.

Супутниковий військовий зв’язок у перспективі базу-
ватиметься на національних наземних станціях та супут-
никах-ретрансляторах. Тому доцільно розглянути вико-
ристання цивільних комерційних систем супутникового
зв’язку в інтересах Воєнної організації держави.

У міру впровадження цифрових ліній зв’язку і цифро-
вих автоматичних комутаційних систем, взаємопов’яза-
них на основі мережевого програмного забезпечення, пер-
винна мережа поступово перетворюватиметься в транс-
портну телекомунікаційну мережу, яка забезпечить опе-
ративну автоматичну комутацію каналів, повідомлень і
пакетів.

Вторинні мережі системи зв’язку й автоматизації бу-
дуватимуться і вдосконалюватимуться на поєднанні прин-
ципів відповідності їх можливостей щодо утворення різних
видів зв’язку потребам систем управління, організаційно-
технічної єдності та побудови мережевих структур з ура-
хуванням вимог до систем зв’язку й управління військами.

Основними напрямами розвитку вторинних мереж сис-
теми зв’язку є:

інтеграція видів зв’язку завдяки передаванню повідом-
лень в єдиній цифровій формі та автоматичній комутації
різних кінцевих засобів на одному комутаційному при-
строї;

розроблення і впровадження апаратури, яка поєднує
функції каналоутворення та автоматичної комутації;

створення мереж на основі різношвидкісних систем
комутації з динамічним розподілом ресурсу, однаковими
транспортними й мережевими протоколами обміну та ви-
користанням багатофункціональних абонентських термі-
налів;

впровадження на мережах телефонного зв’язку безпро-
водових комутаторів;

розроблення та впровадження цифрових телефонних
апаратів.

Впровадження автоматизованих робочих місць служ-
бових осіб, локальних мереж різного призначення, циф-
рових автоматичних комутаційних систем і перспектив-
них кінцевих засобів зв’язку сприятиме поступовому пе-
ретворенню вторинних мереж у мережі доступу. До них
належать мережі абонентського доступу телекомунікацій
пункту управління, лінійного доступу та радіодоступу
мобільних абонентів. Мережа абонентського доступу за-
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безпечуватиме доступ абонентів до транспортної телеко-
мунікаційної мережі безпосередньо або через мережу
лінійного доступу, а мережа радіодоступу мобільних або-
нентів – доступ до ресурсів транспортної телекомуніка-
ційної мережі.

Основними принципами побудови перспективних вуз-
лів зв’язку й автоматизації будуть оптимальне поєднання
комплексних елементів зв’язку, що базуються на комплекс-
них апаратних зв’язку й абонентських пунктах, та еле-
ментів, створених на однотипних засобах (апаратних)
зв’язку й автоматизації, а також закріплення кінцевих за-
собів, апаратури захисту інформації та ліній прямого ра-
діозв’язку за службовими особами пунктів управління.
Вузли зв’язку й автоматизації мають еволюційно перейти
з аналогових систем на цифрові зі швидкостями переда-
вання 256–8448 кбіт/с. Цифровими каналами передава-
тимуться дані зі швидкостями 0,1; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32;
64 кбіт/с. Буде забезпечене впровадження автоматичних
засобів комутації каналів, багатофункціональних термі-
налів, електронних поштових скриньок, сканерів для вве-
дення документальних повідомлень в ЕОМ і захисту по-
відомлень із заданою стійкістю, а також комплексних апа-
ратних зв’язку й абонентських пунктів загального корис-
тування для польових вузлів зв’язку й автоматизації. Вуз-
ли зв’язку й автоматизації різного призначення із впро-
вадженням перспективних засобів зв’язку та автоматизації
поступово перетворяться в інформаційно-телекомуні-
каційні вузли пунктів управління та опорні й допоміжні
телекомунікаційні вузли.

Завдяки модернізації та удосконаленню складових ча-
стин система зв’язку й автоматизації перетвориться в
інформаційно-телекомунікаційну систему Збройних Сил
України. Реалізація зазначених заходів дасть змогу ство-
рити інтегрований комплекс організаційно й технічно су-
місних інформаційно-телекомунікаційних систем. Це забез-
печить стійкий оперативний інформаційний обмін в єди-
ному телекомунікаційному просторі як у мирний, так i
воєнний час. Особливо слід підкреслити, що інформаційно-
телекомунікаційна система Збройних Сил України може
бути створена лише з переходом існуючої системи зв’язку
на цифрове устаткування, яке реалізує перспективні теле-
комунікаційні технології.

Системи військового зв’язку, як складова частина дер-
жавної інфраструктури зв’язку, значну частину завдань,
що стоять перед нею, виконують, використовуючи ресур-
си Єдиної мережі електрозв’язку країни, насамперед її ма-
гістральні лінії та канали. У процесі взаємодії виникає ряд
проблем, пов’язаних переважно з інтенсивним переходом
мережі зв’язку загального користування на цифрові сис-
теми передавання інформації та суттєвим відставанням у
цьому мереж військового зв’язку.

Напрямами подальшого розвитку телекомунікаційних
технологій будуть:

підвищення пропускної здатності мереж i збільшення
швидкості передавання інформації;

iнтелектуалiзацiя телекомунікаційних мереж;

впровадження безпроводових мережевих технологій,
які підтримують високі швидкості передавання даних, для
побудови локальних i глобальних мереж зв’язку.

Загалом ці напрями збігаються із загальносвітовими
тенденціями розвитку систем військового зв’язку армій
провідних країн.

Щодо розбудови системи зв’язку й автоматизації уп-
равління військами Програма реформування і розвитку
військ зв’язку Збройних Сил України передбачає:

проведення єдиної державної технічної політики сто-
совно розроблення, виробництва та впровадження макси-
мально уніфікованих військових засобів зв’язку й автома-
тизації, які відповідають чинним стандартам і норматив-
ним документам та рекомендаціям Міжнародної спілки
електрозв’язку;

створення єдиного телекомунікаційного середовища
для передавання всіх видів повідомлень на основі засто-
сування цифрових систем каналоутворення та комутації;

впровадження в усі сфери діяльності органів управлін-
ня засобів автоматизації та сучасних інформаційних тех-
нологій;

організацію та взаємодію інших телекомунікаційних сис-
тем складових частин Воєнної організації держави зі ство-
рюваною цифровою інтегральною мережею зв’язку стаціо-
нарного і мобільного компонентів системи зв’язку й авто-
матизації управління військами Збройних Сил України;

застосування сертифікованої техніки телекомунікацій
цивільного призначення вітчизняного та іноземного ви-
робництва, а також орендованих цифрових каналів пе-
редавання цифрових потоків різних швидкостей;

удосконалення існуючих і створення якісно нових ліній,
вузлів і мереж зв’язку (інформаційних мереж) різного при-
значення для задоволення зростаючих потреб систем уп-
равління військами (силами) щодо забезпечення обміну
інформацією, її обробки, зберігання й документування,
розв’язання інформаційних і розрахункових задач та до-
сягнення потрібної якості всіх видів зв’язку;

розроблення і впровадження національних засобів за-
хисту інформації на високошвидкісних каналах передаван-
ня й абонентських терміналах, які забезпечать задані по-
казники конфіденційності, стійкості і дійсності в процесі
обміну та обробки інформації;

інтегрування системи зв’язку Збройних Сил України в
Єдину національну систему зв’язку України та забезпечен-
ня її сумісності із системами зв’язку країн-партнерів.

Ці аспекти є найбільш доцільними для розвитку систе-
ми зв’язку й автоматизації Збройних Сил України. Наша
держава має належний науковий і виробничий потенціал
у галузі зв’язку та спроможна розробляти й виготовляти
сучасні засоби зв’язку й автоматизації військового при-
значення. Разом з тим, у системі зв’язку й автоматизації
можливе застосування комплексів і засобів цивільного
призначення вітчизняного виробництва та провідних
країн світу.

Реалізація цих напрямів розвитку системи зв’язку й
автоматизації дасть змогу:
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надати широкий спектр сучасних послуг зв’язку з ви-
сокою якістю безпосередньо з автоматизованих робочих
місць службових осіб;

створити гнучку розгалужену повнозв’язну структуру
системи зв’язку й автоматизації від стратегічної до так-
тичної ланок управління.

Слід зазначити, що нові перспективні телекомуніка-
ційні технології орієнтовані на широке використання в
системах управління всіх ланок Збройних Сил України.
Відомо, що нинішні мережі військового зв’язку ще не мо-
жуть задовольнити потреби органів управління в переліку
та якості надаваних послуг, в обсягах i швидкостях забез-
печення інформаційного обміну та в рівні захищеності
повідомлень, що передаються. Це завдання може бути ви-
конане лише внаслідок розвитку та впровадження нових
інформаційних технологій у військових телекомунікацій-
них мережах усіх ланок управління.

Широке використання нових інформаційних техно-
логій уможливлює перехід до побудови єдиної розподіле-
ної в просторі військової цифрової високошвидкісної те-
лекомунікаційної мережі, яка має стаціонарний i мобіль-
ний компоненти. Вона об’єднує всі ланки управління, за-
безпечує передавання всіх видів інформації та надає знач-
но розширений перелік додаткових послуг, у тому числі i
специфічних для військового застосування. Основою єди-
ної багатофункціональної телекомунікаційної мережі, по-
будованої на основі нових технологій, буде базова транс-
портна мережа з комутацією каналів, пакетів i повідом-
лень. Вона створюватиметься як мережа зв’язку загального
користування з розподіленою структурою, для якої харак-
терні висока продуктивність і стійкість функціонування.

Отже, провідним напрямом розвитку стаціонарного
компонента системи зв’язку й автоматизації управління
Збройних Сил України є створення цифрової інтеграль-
ної мережі зв’язку (ЦІМЗ). Основу ЦІМЗ становить транс-
портна мережа, яка надає ресурс для розгортання єдиної
автоматичної телефонної мережі Збройних Сил та мережі
АСУ “Дніпро” для всіх видів Збройних Сил і ланок уп-
равління.

Побудова ЦІМЗ здійснюється у два етапи: 1-й – до
2006 р.; 2-й – до 2009 р. На сьогодні проведено техніко-
економічне обґрунтування побудови ЦІМЗ, відпрацьова-
но проектну документацію 1-го етапу системного проекту
побудови мережі, введено в дію 12 цифрових комутацій-
них систем “Фарлеп” загальною ємністю 5380 абонентів з
можливістю роботи за єдиною системою нумерації.

Наступним пріоритетом розвитку системи зв’язку й
автоматизації Збройних Сил України є переобладнання
мобільного компонента. Роботи сплановані так, щоб по-
льові комплекси засобів зв’язку й автоматизації всіх ла-
нок управління різних видів Збройних Сил України були
сумісні між собою та ЦІМЗ і створювали єдине транспорт-
не середовище для передавання повідомлень в інтересах
всіх військ (сил), що діють на відповідному напрямку.

Особлива увага в процесі переоснащення мобільного
компонента системи зв’язку й автоматизації надається

Об’єднаним силам швидкого реагування, підрозділам і час-
тинам, що виконують миротворчі місії і входять до міжна-
родних миротворчих контингентів. На даний час сучасни-
ми засобами зв’язку частково переозброєно миротворчий
контингент у республіці Ірак і планується переозброєння
одного з батальйонів окремої механізованої бригади, що
входить до складу Об’єднаних сил швидкого реагування.
На їх базі здійснюється і здійснюватиметься в майбутньому
випробування техніки та системи зв’язку в цілому, а також
проводиться навчання особового складу військ зв’язку.

До складу мобільного компонента системи зв’язку брига-
ди входитимуть:

польова опорна мережа зв’язку, що побудована за
структурою “решітки” і складається з опорних вузлів зв’яз-
ку, з’єднаних між собою багатоканальними радіорелейни-
ми, тропосферними, проводовими й волоконно-оптичними
лініями зв’язку;

вузли зв’язку пунктів управління, які забезпечують до-
ступ оперативного складу пунктів управління до послуг
системи зв’язку (для забезпечення стійкості управління
вузли зв’язку пунктів управління прив’язуються щонай-
менше до двох опорних вузлів зв’язку);

мережа радіозв’язку загального користування, яка бу-
дується на основі протоколів транкінгового радіозв’язку;

лінії прямого зв’язку між пунктами управління, які ут-
ворюються засобами радіо та супутникового зв’язку, а в
окремих випадках – за допомогою радіорелейних, прово-
дових і волоконно-оптичних засобів зв’язку.

Для реалізації визначених напрямів розвитку системи
зв’язку й автоматизації проводяться науково-дослідні й
дослідно-конструкторські роботи, метою яких є розроб-
лення вимог і системотехнічних питань побудови систе-
ми, визначення перспективних шляхів її розвитку, модер-
нізація існуючих і розроблення перспективних зразків ком-
плексів і засобів зв’язку й автоматизації.

Модернізація існуючих засобів зв’язку й автоматизації
є лише першим кроком до побудови перспективної систе-
ми зв’язку й автоматизації. Переведення системи на якіс-
но новий рівень можливе на основі впровадження нових
інформаційних і телекомунікаційних технологій, що по-
требує переозброєння Збройних Сил України новими за-
собами зв’язку й автоматизації.

Передбачаються такі шляхи переозброєння:
використання засобів цивільного і військового призна-

чення як вітчизняного, так і іноземного виробництва, що
характерно для стаціонарного компонента (як приклад:
використання цифрових комутаційних систем “Фарлеп-
1500” вітчизняного виробництва та цифрових комутацій-
них систем CORAL FC, маршрутизаторів і модемів – іно-
земного виробництва);

закупівля засобів іноземного виробництва військово-
го призначення, що доцільно в тому разі, якщо виробниц-
тво відповідних зразків промисловістю України немож-
ливе або економічно недоцільне (це характерно для пере-
озброєння частин і підрозділів, що виконують миротворчі
місії і входять до міжнародних миротворчих контингентів);
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модернізація існуючих комплексів і засобів зв’язку й
автоматизації (модернізувати потрібно засоби з достатнім
запасом ресурсу; з урахуванням економічної доцільності мо-
дернізації такі засоби за своїми технічними рішеннями мо-
жуть бути використані для роботи в цифрових системах);

розроблення та випуск перспективних засобів промис-
ловістю України.

Розроблення сучасних засобів зв’язку й автоматизації
управління для Збройних Сил України проводиться в ос-
новному державними науково-дослідними установами та
науково-виробничими підприємствами України в рамках
існуючих ДКР за бюджетні кошти. З комерційного секто-
ра до розроблення сучасних телекомунікаційних засобів
для Збройних Сил України залучено ТОВ “Телекарт-При-
лад” (м. Одеса), яке за власні кошти розробляє цифрові
засоби зв’язку військового призначення, сумісні зі стандар-
тами НАТО (радіорелейну станцію, радіостанції коротко-
хвильового й ультракороткохвильового діапазонів, польові
телефонні апарати – аналоговий і цифровий, комутатор
для локальних обчислювальних мереж). На цей час до-
слідні зразки проходять заводські випробування і до кінця
2005 р. будуть готові до проведення державних випробу-
вань. Така позиція підприємства може служити прикла-
дом для інших національних виробників засобів зв’язку.
Обладнання, яке воно розробляє, в подальшому може бути
конкурентоспроможним і на зовнішньому ринку.

Визначені напрями та шляхи розвитку систем зв’язку
Збройних Сил України покладені в основу Державної про-
грами розвитку озброєння і військової техніки на період
до 2015 р.  Прогнозовані видатки на переозброєння військ
зв’язку Збройних Сил України цифровими засобами та
комплексами зв’язку на період до 2015 р. становлять орієн-
товно 2,9 млрд грн.

У Головному управлінні зв’язку та інформаційних сис-
тем Генерального штабу Збройних Сил України розроб-
ляється проект Програми переозброєння військ зв’язку
Збройних Сил України цифровими засобами та комплек-
сами зв’язку. У ній будуть визначені реальні заходи щодо

переозброєння військ зв’язку з відповідним фінансово-еко-
номічним обґрунтуванням, які відповідатимуть складу
Збройних Сил України моделі 2015 р.

З метою реалізації напрямів і шляхів удосконалення та
розвитку системи зв’язку й автоматизації управління війсь-
ками Збройних Сил України визначено такі завдання вій-
ськової науки:

забезпечення наукового супроводження Програми ре-
формування i розвитку військ зв’язку Збройних Сил Украї-
ни; розроблення перспективних засобів зв’язку й автома-
тизації та функціональних підсистем ЄАСУ Збройних Сил
України;

дослідження проблем і наукове супроводження розроб-
лення системного проекту створення цифрової інтеграль-
ної мережі зв’язку Збройних Сил України;

завершення розроблення та прийняття на озброєння
ряду нових цифрових засобів зв’язку й автоматизації; мо-
дернізація радіорелейних і тропосферних станцій;

розроблення керівних і нормативних документів у галузі
військового зв’язку й автоматизації управління війська-
ми Збройних Сил України;

дослідження проблем і розроблення пропозицій щодо
автоматизації діяльності органів управління;

дослідження проблем та обґрунтування пропозицій
щодо вдосконалення організаційно-штатних структур
з’єднань, частин і підрозділів військ зв’язку;

дослідження проблем та обґрунтування пропозицій
щодо вдосконалення мережі контролю безпеки зв’язку й
інформації та системи технічного забезпечення зв’язку й
автоматизації управління військами.

Отже, намічені напрями та шляхи розвитку системи
зв’язку й автоматизації дадуть змогу забезпечити необхід-
ний якісний рівень послуг зв’язку в системі управління
військами (силами) Збройних Сил України.

Надійшла до редакції 21.03.2005.
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Сучасні тенденції
розвитку
 цифрових камер
повітряної розвідки
та спостереження
Розглянуто особливості й переваги цифрових технологій аерозні-
мання, принципи технічної реалізації цифрових камер повітряної
розвідки та характерні зразки й тенденції розвитку цифрових авіа-
ційних розвідувальних систем. Визначено завдання та перспекти-
ви створення авіаційних цифрових систем в Україні.
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своїй основі вітчизняна військова розвіду-
вальна авіація складається з бойових сил і
технічних засобів розвідки, розроблених і
прийнятих на озброєння ще в радянські часи.
Тоді на території України базувалося досить

багато військових авіаційних частин, які забезпечували ви-
конання всього спектра розвідувальних завдань – від так-
тичної до стратегічної повітряної розвідки.

У складі бортових комплексів видової розвідки літаків-
розвідувачів використовувались різноманітні оптичні,
оптико-електронні, радіолокаційні, телевізійні та лазерні
системи, але найбільш поширеним технічним засобом по-
вітряної розвідки традиційно був аерофотоапарат. Основ-
них причин тому було дві. По-перше, як правило, якість
фотографічних зображень місцевості була значно кращою
за якість зображень, які отримували іншими системами
повітряної розвідки. По-друге, характерною для більшості
аерофотоапаратів є відносна простота оптико-механічної
конструкції, що спрощує їх експлуатацію та бойове вико-
ристання. Ці особливості переважали такий, наприклад,
принциповий недолік фотографічної розвідки, як немож-
ливість отримання видової (іконічної) інформації в реаль-
ному часі.

Але в останнє десятиріччя ситуація суттєво змінилася.
Відбувається прискорення динаміки сучасного бою, внас-
лідок чого тривалість “життя” окремих цільових об’єктів
повітряної розвідки може не перевищувати декількох се-
кунд. З’явились і стали доступними фотоелектронні пере-
творювачі (лінійки, матриці), що забезпечують якість зобра-
ження, яка прирівнюється до фотографічної, а за окремими
параметрами навіть перевищує її. Крім цього, бортові інфор-
маційні канали стали переважно цифровими. На борту
активно встановлюються нові цифрові пристрої (зокрема,
пристрій глобального позиціювання GPS), які формують
цінні додаткові дані, що доповнюють видову розвідувальну
інформацію.

У зв’язку з цим стала актуальною “дигіталізація” кла-
сичного аерофотоапарата, тобто створення його цифро-
вого аналога. Роботи в цьому напрямі провадять декіль-
ка відомих західних компаній з виробництва аерокосміч-
них оптико-електронних сенсорів. Певні науково-технічні
розробки мають Росія та Україна. Результати цих робіт
переконливо свідчать, що “дигіталізація” класичного аеро-
фотоапарата відкриває нові можливості його застосуван-
ня під час повітряної розвідки та спостереження наземних
об’єктів. Використання авіаційних цифрових камер дає
змогу перейти до повністю цифрового наскрізного пото-
ку даних повітряної розвідки – від реєстрації зображення
аероландшафту до введення інформації в геоінформаційні
системи, що відповідає сучасним тенденціям розвитку ме-
тодів і засобів аерознімання [1, 2].

З огляду на це, розглянемо сучасні тенденції розвитку
цифрових камер повітряної розвідки та спостереження.

Нині широко використовуються дві принципові техно-
логії створення авіаційних цифрових камер – матрична та
лінійна. За матричною технологією оптичне випроміню-

У
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вання реєструється напівпровідниковою матрицею фото-
чутливих елементів – наприклад, на основі технологій при-
ладів із зарядовим зв’язком (ПЗЗ) або системи “кремній–
метал–оксид–напівпровідник” (КМОН). Як і в кадрових
плівкових аерофотоапаратах, реєструється одночасно весь
кадр. За лінійною технологією зображення реєструється
по рядках лінійкою фотоприймальних елементів, розташо-
ваних поперек напрямку польоту, а розгортання зобра-
ження до безперервної смуги здійснюється внаслідок по-
здовжнього руху носія [3]. Досі використовуються, хоч і
вважаються застарілими, послідовні сканерні оптико-елек-
тронні системи, в яких сканування (як правило, оптико-
механічне) виконується єдиним миттєвим кутом зору по-
перек напрямку польоту [4].

Особливість аерознімання об’єктів повітряної розвід-
ки полягає в одержанні безперервної смуги зображення
місцевості лише в одному заходженні з низьковисотного
швидкісного прямолінійного горизонтального польоту.
Для цього більш придатними є цифрові камери лінійної
конструкції, які мають більшу швидкодію та поперечне
охоплення. Але значні геометричні викривлення їх зобра-
жень внаслідок еволюцій літального апарата практично
унеможливлюють маневрування в ході аерознімання, що
негативно впливає на подолання протиповітряної оборо-
ни та виживання літака-розвідувача [5]. Тому військові
відомства багатьох розвинених країн віддають перевагу
кадровим цифровим камерам повітряної розвідки.

Ще однією позитивною рисою кадрових цифрових роз-
відувальних камер є їх переважне застосування в довго-
фокусних системах повітряної розвідки зі зніманням пер-
спективою вбік, які зараз набули бурхливого розвитку [2].
Тим не менше, для багатьох малорозмірних об’єктів по-
вітряної розвідки аерознімання триває досить коротко –
щонайбільше 20 с. У такому разі лінійні цифрові камери з
гіростабілізованою платформою цілком задовольняють
усі умови повітряної розвідки. Тому військово-повітряні
сили деяких держав (наприклад, Великобританії) викори-
стовують переважно цифрові лінійні камери. Зараз у світі
лінійні авіаційні цифрові камери поступаються кадровим,
але в системах повітряної розвідки вони використовуються
досить широко [6].

Конструюючи лінійні цифрові камери, дуже важливо
застосовувати якомога довші лінійки ПЗЗ з великою кіль-
кістю елементів для підвищення лінійної розрізненності та
збільшення смуги огляду апаратури. Розміри сучасних
лінійок ПЗЗ набагато більші за ширину матриць ПЗЗ че-
рез простішу технологію їх виготовлення та більший вихід
придатних виробів. Сучасні авіаційні лінійні камери ма-
ють від 6 до 14,5 тис. пікселів у рядку. Ці довгі лінійки
виробляють такі відомі у світі постачальники, як Kodak,
Fairchild Imaging, Perkin-Elmer (США), E2V (Великобри-
танія), Atmel (підрозділ Thomson CSF, Франція), Dalsa
(Канада), Philips (Нідерланди), Sony (Японія).

Розміри фоточутливих елементів у лінійках і матрицях
ПЗЗ авіаційних цифрових камер становлять 5–14 мкм. Як
правило, існує зворотна пропорційність між кількістю еле-

ментів у лінійці (матриці) та їх розмірами. З одного боку,
зменшення фізичного розміру елементів підвищує просто-
рову розрізненність і швидкодію фотоприймальних при-
строїв та спрощує їх виробництво. Але з іншого боку, мен-
ша площа поверхні елемента погіршує його енергетичну
чутливість і відношення “сигнал–шум”. Щоб усунути цю
суперечність і підвищити просторову розрізненність, де-
які виробники авіаційних цифрових камер використову-
ють паралельну реєстрацію зображень на різні фотоприй-
мальні лінійки (матриці), геометрично зміщені одна віднос-
но одної на 0,5 піксела [7]. Використання великих лінійок
і матриць, складених з окремих впритул розташованих
лінійок (матриць), не забезпечує формування якісних без-
перервних зображень, що було характерно для цифрових
камер попереднього покоління. Зараз вважається більш
прийнятним використання окремих цифрових камер із
власною окремою оптикою та наступним склеюванням
зображень, що перекриваються, до єдиного зображення
спеціальними програмними засобами.

Розглянемо детальніше особливості й можливості най-
характерніших конкретних зразків зарубіжних цифрових
авіаційних розвідувальних систем.

Авіаційна цифрова оптико-електронна розвідувальна
система AARS (Advanced Airborne Reconnaissance System)
корпорації BAe Systems призначена для повітряної розвід-
ки у видимому та інфрачервоному спектральних діапазо-
нах із середніх і великих висот удень і вночі [8]. Основою
системи є довгофокусна (f = 3048 мм) сканувальна двозо-
нальна цифрова камера F-9120, яка забезпечує високі де-
шифрувальні характеристики одержуваних цифрових
знімків. Поля зору фотоприймальних пристроїв видимо-
го й інфрачервоного діапазонів узгоджені у всіх режимах
роботи камери для поліпшення комплексного дешифру-
вання. Апаратура системи AARS розташована в окремо-
му контейнері, який можна встановлювати на пілотовані
й безпілотні літаки оперативно-тактичного, оперативно-
го та стратегічного призначення. Крім камери, у контей-
нері розміщуються блоки електроніки та контролю, бор-
товий твердотільний накопичувач, стандартна апарату-
ра передавання даних на наземний приймальний пункт і
система кондиціонування в польоті. З носієм системи спря-
гаються цифрові інтерфейси передавання даних, команд
управління та зображень, які можуть відтворюватися на
спеціальному дисплеї всередині кабіни екіпажу.

Авіаційна оперативно-тактична цифрова оптико-елек-
тронна розвідувальна система TARS (Theater Airborne
Reconnaissance System) розміщується в підвісному розвіду-
вальному контейнері тактичного літака RF-16 військово-
повітряних сил США. Система TARS дає змогу провадити
повітряну розвідку з передаванням даних до наземного
приймального пункту, літака-ретранслятора або безпосе-
редньо ударного літака в масштабі часу, що наближається
до реального [9]. Якщо носій системи перебуває в бойово-
му порядку ударної авіації, то він забезпечує передавання
цифрових зображень цілей високої просторової розрізнен-
ності як до, так і після удару. Модульний підвісний кон-



31Сучасні тенденції
розвитку цифрових камер

повітряної розвідки та спостереження

Наука і оборона 2’2005

тейнер конструкції BAe Systems, у якому розміщується
апаратура системи TARS, містить цифрову кадрову камеру
CAI 260/25A ємністю 25 мегапікселів, бортовий контролер
SC, який є полегшеним варіантом застосованого в системі
ATARS, стандартну апаратуру передавання даних CDL на
наземну приймальну станцію SGS та систему повітряного
кондиціонування ECS.

Універсальна удосконалена тактична авіаційна розві-
дувальна система ATARS (Advanced Tactical Airborne
Reconnaissance System) корпорації BAe Systems призначе-
на для повітряної розвідки та контролю застосування
ударних засобів удень і вночі незалежно від погодних умов
з передаванням даних у масштабі часу, що наближається
до реального [10]. Первісно систему розробляли для вико-
ристання на тактичних розвідувальних літаках RF-18 кор-
пусу морської піхоти США, але зараз продемонстровано
можливості встановлення її на тактичні розвідувальні літа-
ки RF-4, RF-15 та ін. Стандартно до складу системи вхо-
дять цифрова оптико-електронна апаратура MAEO для
денної повітряної розвідки з середніх висот з кутом огля-
ду 140°; цифрова оптико-електронна апаратура LAEO для
денної повітряної розвідки з малих висот з кутом огляду
180° та інфрачервона станція з лінійним скануванням ILRS
для нічної повітряної розвідки з кутами огляду 70° (режим
високої розрізненності) або 140°. Крім того, на літаку RF-18
у систему інтегровано оглядовий режим із синтезованою
апертурою бортової багатофункціональної радіолокаційної
станції AN/APG-73. Апаратура передавання даних на на-
земний приймальний пункт розміщена окремо в підфюзе-
ляжному підвісному контейнері. Спільна апаратура управ-
ління, накопичення та передавання даних розвідки RMS
розподіляє та записує потоки відеоданих від розвідуваль-
ної апаратури. Ємність бортового цифрового накопичу-
вача достатня для зберігання цифрових зображень протя-
гом 92 хв безперервного знімання всіма сенсорами. Коман-
дування військово-повітряних сил США розглядає систе-
му ATARS як базову універсальну цифрову платформу
створення тактичних розвідувальних систем для багатьох
швидкісних бойових літаків.

Кадрова електронно-оптична цифрова камера надви-
сокої просторової розрізненності F-985 британської кор-
порації BAe Systems поєднує матрицю ПЗЗ, яка має ре-
кордну кількість пікселів, з достатньою площею зображен-
ня для імітування кадру стандартної 5-дюймової аерофо-
топлівки [11]. Електроніка сенсора повністю забезпечує
автоматичну реєстрацію зображень у разі змінювання
умов їх формування, а саме руху носія, освітленості та кон-
трасту аероландшафту, температури й тиску тощо. Каме-
ра конструктивно сумісна з існуючими стандартними оп-
тичними об’єктивами військового призначення, фокусні
відстані яких становлять 25–457 мм. 85-мегапіксельна мат-
риця ПЗЗ у спеціальному військовому виконанні забезпе-
чує еквівалентну розрізнювальну здатність 57,1 мм–1 у по-
льоті. Камера обладнана низькошумною електронікою зі
швидкістю передавання даних 100 мегапікселів за секун-
ду, дисплеєм реального часу та вбудованим внутрішнім

твердотільним напівпровідниковим накопичувачем ємні-
стю 16–32 Гбайт.

Авіаційна розвідувальна оптико-електронна камера
DB-110 системи RAPTOR (Reconnaissance Airborne Pod for
Tornado) фірми Goodrich Corporation – довгофокусна дво-
зональна розвідувальна система оперативно-тактичного
призначення для денної та нічної повітряної розвідки з
висот від 3 до 24 тис. м [12]. Система дає змогу отримувати
зображення високої просторової розрізненності у видимо-
му та інфрачервоному спектральних діапазонах з еквіва-
лентними фокусними відстанями відповідно 2,8 та 1,4 м.
Система повністю автономна і сумісна з багатьма типами
літальних апаратів – Tornado, RF-16, Eurofighter та ін.

Авіаційні цифрові лінійні камери Type 8010EO та Type
8042EO виробництва англійської компанії Thales Optronic
Systems входять до складу авіаційної модульної підвісної
розвідувальної системи Vicon 18 Series 601 британської
корпорації Vinten, яка використовується на літаках Jaguar
GR.5 та ін. [13]. Компонування контейнера Vicon 18 мо-
дульне, тому є можливість змінювати склад системи без-
посередньо перед вильотом на розвідку.

Малогабаритна цифрова камера Type 8010EO побудо-
вана на 4096-елементній лінійці ПЗЗ для маловисотного
денного аерознімання з використанням набору змінних
об’єктивів, які мають різні фокусні відстані. Камеру мож-
на встановлювати планово, перспективно або планово
парою для збільшення смуги огляду. Вона відзначається
дуже високою швидкістю сканування – 1800 рядків за се-
кунду; потік даних при цьому сягає 60 Мбайт/с.

Цифрова камера високої просторової розрізненності
Type 8042EO побудована на 12 288-елементній лінійці ПЗЗ
та середньофокусному об’єктиві високої розрізненності
для денного аерознімання з середніх висот. У камері
здійснюється оптико-механічне сканування поперек на-
прямку польоту, що забезпечує огляд місцевості в секторі
160°. Вона забезпечує паралельне виведення зображень як
в аналоговому, так і в цифровому вигляді з високою радіо-
метричною розрізненністю. Має високу швидкість скану-
вання – 1800 рядків за секунду на цифровому виході (потік
даних – 88–180 Мбайт/с) та 600 рядків за секунду на ана-
логовому виході [14].

Основні характеристики сучасних цифрових систем
повітряної розвідки наведені в таблиці.

Як зазначалося, авіаційні цифрові камери розробля-
ються і в Україні. Нову авіаційну цифрову лінійну камеру
3-DAS-1, розроблену науково-виробничим об’єднанням
“Геосистема” (Україна) спільно з фірмою Wehrli Associates
(США) вперше показано на XX конгресі ISPRS (Interna-
tional Society of Photogrammetry and Remote Sensing) у
липні 2004 р. в Стамбулі (Туреччина). Камера побудована
на трирядковій лінійці ПЗЗ виробництва Kodak розміром
14 400 пікселів для кольорового стереоскопічного знімання
одночасно під кутами 26° вперед, 16° назад і в надир. У ній
використовуються окремі об’єктиви Carl Zeiss компанії
Z/I-Imaging GmbH Oberkochen з фокусною відстанню 100 мм
та відносним отвором 1:4 для кожного напрямку знімання,
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тобто камера фактично складається з трьох камер [15]. Її
встановлюють у новій гіростабілізованій установці ASP-1
конструкції “Геосистема” для компенсування поворотів та
обертань літака за командами інерціального вимірюваль-
ного модуля з використанням лазерних гіроскопів.

Стислий аналіз розробок цифрових камер повітряної
розвідки та спостереження і тенденцій їх розвитку дає змо-
гу зробити певні висновки.

1. На сучасному етапі цифрові камери за своїми тактико-
технічними можливостями, насамперед за якістю зображен-
ня, практично не поступаються класичним аерофотоапара-
там, а за окремими параметрами перевершують їх. Тому
цифрові камери стають невід’ємною частиною технічних
засобів повітряної розвідки та спостереження. Ця тенденція
обов’язково має враховуватись вітчизняними спеціалістами
у процесі визначення шляхів розвитку технічних засобів по-
вітряної розвідки Повітряних Сил Збройних Сил України.

2. Слід очікувати, що цифрові камери знайдуть засто-
сування у виконанні багатьох тематичних завдань дистан-
ційного зондування Землі, зокрема в картографуванні,
оцінюванні наслідків природних і техногенних лих тощо.

3. Надзвичайно перспективним уявляється комплексу-
вання даних, які отримують за допомогою цифрових ка-
мер, з інформацією від інших видових технічних засобів
(гіперспектральних, радіолокаційних тощо). В основі та-
кого комплексування може бути принцип злиття даних
(Data Fusion) [16].
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Фірма-виробник Бортовий  
комплекс  Літак-носій Тип камери Кількість  

елементів 

Розмір  
елемента,  

мкм 

Фокусна  
відстань,  

мм 

Висота  
застосування, м 

Габарити 
камери, мм 

Маса 
камери,  

кг 

EMI (США) TARS  RF-16 CAI 260/25A 
(кадрова) 

5120×5120 7   550×650×850  

MAEO 
(лінійна) 

12 000      ATARS  RF-15, RF-18 

LAEO 
(сканувальна) 

      

AARS  TR-1, Canberra, 
Tornado 

F-9120 
(сканувальна) 

  3048    

BAe (США) 

KS-87EO  RF-4, RF-5,  
RF-16 

F-985 
(кадрова) 

9420×9420  152; 305    

Raytheon (США) ISS  Global Hawk EO/IR   1750 21 000 623×665×1074 123 

Goodrich  
(Великобританія) 

RAPTOR  Tornado DB-110 
(сканувальна) 

  1400; 
2800 

3000–24 000   

8010EO 
(лінійна) 

4096 12 38; 76; 
152 

 227×182×264 10,5 Vinten  
(Великобританія) 

Vicon 18 Series 
601  

Jaguar, Harrier, 
Hawk 

8042EO 
(сканувальна) 

12 288 8 450  812×358×317 62 

“Геосистема”  
(Україна) 

DAC  Ан-30 3-DAC-1 
(лінійна) 

14 400 5 100 300–2000 350×400×500 26 
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форми і способи застосування військ (сил).
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середини ХХ ст. у провідних промислово розви-
нених країнах світу поряд з розробленням звичай-
них озброєнь проводяться дослідження щодо ство-
рення принципово нових видів зброї, які суттєво
відрізняються від усіх відомих досі засобів зброй-

ної боротьби. Тематика цих досліджень дуже широка – від
вивчення можливостей впливу на психіку людини засобів
боротьби в інформаційній сфері до розроблення боєпри-
пасів, здатних суттєво змінювати властивості навколиш-
нього середовища та забезпечувати ефективне виконання
бойових завдань у будь-яких умовах протистояння.

Існують різні погляди на лексикографічне визначення
використання різноманітних фізичних принципів під час
створення перспективної зброї. Річ у тому, що йдеться про
використання не лише нових, але й відомих фізичних прин-
ципів, які раніше не застосовувались у розробках зброї.
Тому коректніше використовувати поняття “зброя на не-
традиційних принципах дії” (нетрадиційних стосовно
зброї попередніх поколінь).

Поняття зброї на нетрадиційних принципах дії дає змо-
гу ввести чітку систему співвідношення різних понять:
зброя на нетрадиційних принципах дії – загальне понят-
тя; зброя на нових фізичних принципах та високоточна
зброя – складові загального поняття.

У цьому разі можна дати такі визначення:
високоточна зброя – це вид звичайної керованої зброї,

ймовірність ураження якою з першого пуску (пострілу) ма-
лорозмірних цілей, розташованих на дальностях до міжкон-
тинентальної включно, наближається до одиниці в будь-
яких умовах обстановки та за активної протидії противни-
ка; системи високоточної зброї органічно поєднують висо-
коефективні засоби розвідки, керування й ураження;

зброя на нетрадиційних принципах дії – це пристрої та
засоби, призначені для ураження противника в збройній
боротьбі і створені з використанням нових фізичних прин-
ципів і таких, що були відомі тривалий час, але не мали
прикладів використання під час розроблення попередніх
поколінь зброї.

Сьогодні в розвинених у військовому відношенні краї-
нах існує великий арсенал високоточної зброї (ВТЗ), кла-
сифікацію якої наведено на рис. 1. До основних складо-
вих ВТЗ належать:

керовані ракети (крилаті, протирадіолокаційні, проти-
танкові), керовані авіаційні бомби та касети;

керовані артилерійські та мінометні боєприпаси;
розвідувально-ударні та розвідувально-вогневі комп-

лекси.
Найбільш характерними рисами, які відрізняють висо-

коточну зброю від звичайної, є:
збільшена дальність стрільби, широка уніфікація такої

зброї незалежно від її базування, поступове вилучення
людини з процесу “розвідка–цілевказання–ураження”;

підвищена ефективність ураження завдяки високій точ-
ності навігації та наведення;

посилена потужність вибухової речовини, що містить-
ся в головній частині.

З
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Високоточна зброя пройшла серйозну апробацію в
локальних війнах і збройних конфліктах останніх двадця-
ти років і стає товаром підвищеного попиту на ринку озб-
роєнь. Вперше про ефективність застосування високоточ-
ної зброї стало відомо з результатів аргентинсько-бри-
танського збройного конфлікту за Фолклендські остро-
ви. Тоді два аргентинські літаки завдали удару по найсу-
часнішому англійському есмінцю “Шеффілд” високоточ-
ними ракетами французького виробництва. Зараз англійські
фахівці відверто заявляють, що якби Аргентина на той час
мала хоча б зо два десятки таких високоточних ракет, то
Великобританія програла б цей конфлікт, навіть незва-
жаючи на її величезну перевагу.

Далі розвиток та взяття на озброєння ВТЗ відбувалися
дуже швидкими темпами, що й засвідчило її застосування
у збройних конфліктах сучасності.

Частка ВТЗ в загальній кількості лише авіаційних за-
собів ураження, які застосовувалися під час операції
“Буря в пустелі” (1991 р.) становила 7 %, у війні в Юго-
славії (1999 р.) – 35 %, а на її початковій стадії – близько
90 %. Про зростання обсягів застосування ВТЗ свідчить і
такий факт. Якщо в ході операції “Буря в пустелі” про-
тягом 43 днів по Іраку було випущено 282 ракети (у се-
редньому 6,5 ракети за добу), то за перші три дні ударів
по Афганістану (операція “Невідворотна відплата”) ви-
пущено понад 100 крилатих ракет (у середньому більш
як 30 ракет за добу)*.

Отже, війни в зоні Перської затоки та в Афганістані, а
також високоточні ракетні удари авіації НАТО по бойо-
вих позиціях сербських військ у війні в Югославії досить

переконливо продемонстрували можливості високоточної
зброї і дали потужний поштовх її розвитку.

На озброєння провідних країн світу надходять новітні
види систем ВТЗ, головною відмітною ознакою яких є
принцип “вистрілив–уразив”, тобто вони мають здатність
гарантовано уражати цілі одним пострілом у будь-який
час доби і в складних метеорологічних умовах за інтен-
сивної протидії з боку противника.

Особливості бойового застосування високоточної зброї
спричинили необхідність інтеграції різних засобів зброй-
ної боротьби в єдині системи високоточної зброї – розві-
дувально-ударні комплекси, які є складними системами
функціонально взаємозалежних засобів розвідки, керуван-
ня, забезпечення й ураження.

Останнім часом спостерігається посилення стратегіч-
ної ролі ВТЗ. Це проявляється в розвитку її контрсилових
можливостей, поступовому перенесенні чинника стриму-
вання з ядерної на високоточну зброю та в можливості
масованого застосування.

Разом з тим, зараз у світі створено й перебуває в експлу-
атації та в стадії прикладних досліджень і розроблення
велика кількість типів і зразків зброї на нетрадиційних
принципах дії (ЗНПД). Цей вид зброї класифікують за
різними ознаками – природною сутністю процесів, на яких
ґрунтується функціонування ЗНПД, уражаючими чинни-
ками, способами доставки тощо. Найбільш інформативною
та визначальною є класифікація за природною сутністю
процесів (рис. 2).

Різні види зброї на нетрадиційних принципах дії пере-
бувають на різних стадіях розвитку. Більшість її видів існу-
ють поки що в концептуальному плані, і дослідження щодо
створення діючих зразків такої зброї лише розпочалися.
Але у створенні таких видів ЗНПД, як зброя електромаг-

* Кириченко А. Что такое высокоточное оружие? // Арсенал ХХІ сто-
ліття.– 2002.– № 1.– С. 20–26.

Рис. 1. Класифікація високоточної зброї
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нітного імпульсу (рис. 3), радіочастотна, лазерна, акустич-
на, метеорологічна, кінетична, інформаційна і так звані
нетрадиційні боєприпаси, вже досягнуто значних успіхів:
розроблено декілька дослідних зразків, які навіть прой-
шли випробування в бойових умовах.

Ще під час війни у В’єтнамі збройні сили США широко
застосовували елементи так званої метеорологічної зброї,
ініціюючи випадання дощів у районах бойових дій із хмар,
засіяних йодистим сріблом. Внаслідок цього загальна маса
опадів збільшувалась на 30 % порівняно з середнім багато-
річним рівнем.

Перші зразки зброї електромагнітного імпульсу (елек-
тромагнітних боєприпасів) випробувані в ході воєнного
конфлікту з Іраком у 1992 р. Електромагнітними боєпри-
пасами були оснащені декілька крилатих ракет “Томахок”
морського базування, випущених по позиціях протиповітря-
ної оборони Іраку. Радіовипромінювання, що виникли
внаслідок підриву бойової частини крилатих ракет, усклад-
нили роботу електронних систем, особливо комп’ютерної
мережі системи ППО. Подібні боєприпаси згодом були
використані збройними силами США під час воєнних
конфліктів у Югославії (1999 р.) та в Іраку (2003 р.).

У воєнному конфлікті в Югославії США застосували
так звані графітові бомби, що містять струмопровідні во-
локна, які, спричинивши короткі замикання в лініях елек-
тропередачі й електроустаткуванні, практично паралізу-
вали на тривалий час роботу систем енергопостачання
Югославії.

Основними напрямами розвитку високоточної зброї є:
збільшення дальності стрільби зі збереженням або під-

вищенням точності наведення;
забезпечення всепогодності та цілодобовості дії;
збільшення кількості цілей, що вражаються одним зраз-

ком зброї;
підвищення швидкості для подолання щільних систем

ППО і ПРО.
Передбачається, що засоби ВТЗ будуть застосовувати-

ся для ударів по високозахищених і важливих стратегіч-

них об’єктах, якими є шахти пускових установок, центри
державного управління, екологічно небезпечні об’єкти,
АЕС, греблі, позиції зенітно-ракетних комплексів тощо.
ВТЗ – засіб неядерного стримування, який має стратегіч-
ний аспект, а за своєю ефективністю наближається до стра-
тегічної ядерної зброї.

Рис. 2. Класифікація зброї на нетрадиційних принципах дії за природною сутністю процесів

Рис. 3. Зброя електромагнітного імпульсу



36

Наука і оборона 2’2005

Тенденції розвитку нових видів зброї
та вплив їх на форми і способи

застосування військ (сил)

Вражаючі властивості боєприпасів високоточної зброї,
споряджених звичайною вибуховою речовиною, але підви-
щеної потужності або об’ємного вибуху, вже зараз у 30–
50 разів вищі, ніж у звичайних боєприпасів на базі давно
застосовуваних тротилу чи тринітротолуолу.

Незважаючи на збільшення просторового розмаху
збройної боротьби, у війні нового покоління навігаційне
забезпечення дасть змогу значно підвищити точність
стрільби звичайними неядерними ракетами різної даль-
ності дії. Підвищення точності стрільби є найбільш еконо-
мічним способом забезпечення ефективності їх застосуван-
ня. Якщо внаслідок підвищення потужності заряду зви-
чайного типу, скажімо, у 2 рази вражаюча здатність раке-
ти зросте на 40 %, то підвищення точності стрільби також
у 2 рази збільшить її вражаючу здатність на 400 %, тобто у
5 разів. Усі ракети малої, середньої та великої дальності
дії з боєголовками звичайного типу також стануть висо-
коточними. Загалом точність стрільби всієї високоточної
зброї в найближчі 10–15 років зросте не менш як у 5 разів.
Це буде досягнуто переважно внаслідок точної навігації
кожної ракети, а також корекції польоту до цілі за допо-
могою спеціальних пристроїв, розміщених на штучних
супутниках Землі.

На зміну стратегічним наступальним озброєнням ядер-
ного типу прийдуть стратегічні неядерні сили з тріадою
засобів наземного, повітряного й морського базування.
Основу цих сил через 15–20 років становитимуть наземні
мобільні ракетні комплекси міжконтинентальної даль-
ності стрільби (до 10 тис. км) з точністю влучення (коло-
вим імовірним відхилом) не більше 5 м. Сюди ж будуть
належати й атомні підводні човни, які матимуть на бор-
ту такі самі ракети та високоточні крилаті ракети різної
дальності.

Проте головну роль у цих силах відіграватиме авіація.
Вона буде основним засобом доставки великої кількості
високоточних крилатих ракет до рубежів пуску (3–3,5 тис. км
від об’єктів удару). Літаки, не заходячи в зону далекого
радіолокаційного виявлення, після пуску цих ракет поверта-
тимуться за новими боєкомплектами.

Застосування нових зразків зброї на нетрадиційних
принципах дії та високоточної зброї безпосередньо впли-
ває на ведення збройної боротьби, а це в свою чергу по-
ступово змінює зміст принципів воєнного мистецтва. На-
самперед це стосується головного принципу – зосереджен-
ня основних зусиль на обраних напрямках. Війни майбут-
нього стануть об’ємними; основні зусилля під час ведення
збройної боротьби будуть зосереджені в повітряно-косміч-
ному просторі, що призведе до виникнення космічного
ТВД, який відіграватиме домінуючу роль у війнах і зброй-
них конфліктах майбутнього. Носіями ЗНПД можуть бути
ракетні системи наземного, морського й повітряно-косміч-
ного базування та керовані авіаційні бомби (касети) з висо-
коточними системами наведення бойових частин на об’єкти
(цілі) і з великою дальністю польоту для уникнення дії чин-
ників ураження на свої носії (війська) і зменшення втрат
носіїв від засобів ППО противника.

Основним змістом повітряно-космічних операцій бу-
дуть узгоджені за цілями (можливими наслідками), завдан-
нями, місцем і часом масовані удари високоточних засобів
стратегічного, оперативного й тактичного призначення,
удари та дії сил, що використовують ЗНПД, а також обо-
рона об’єктів тієї чи іншої країни та збройних сил від ударів
повітряно-космічних сил і засобів противника.

Серед низки засобів збройної боротьби, дія яких пе-
редбачає застосування ЗНПД, виділяються інформаційна
складова збройної боротьби та засоби ведення РЕБ. Вони
суттєво впливатимуть на ефективність проведення по-
вітряно-космічних операцій.

На відміну від початкового періоду розвитку РЕБ, коли
вона була одним із видів бойового забезпечення та про-
водилась обмеженим складом сил, у сучасних умовах сили
РЕБ можуть залучатися до виконання завдань оператив-
ного і навіть стратегічного рівня з глобальним просторо-
вим розмахом та практично миттєвою реакцією на зміну
обстановки.

Досвід розвитку РЕБ у США та в Росії доводить, що в
найближчому майбутньому сили й засоби РЕБ можуть пе-
ретворитися в самостійний рід військ, який буде спромож-
ний проводити свою форму оперативно-тактичних дій –
операцію РЕБ. Складовими частинами операції РЕБ можуть
бути радіоелектронні удари для придушення та виведення
з ладу радіоелектронних систем противника. У РЕБ май-
бутнього широко застосовуватимуться різні, у тому числі
й високоточні, засоби вогневого ураження.

Новим витком еволюції форм операцій з урахуванням
рівня розвитку ЗНПД є поява такої форми збройної бо-
ротьби, як всеохопна операція. На сьогодні для ряду роз-
винених країн світу є характерним розвиток концепції,
суть якої полягає у виконанні кожним видом збройних сил
певних функцій з ураження противника та ведення бойо-
вих дій в інтересах всієї операції. У межах всеохопної опе-
рації, до складу якої входить і повітряно-космічна опера-
ція, все частіше проводяться такі нові типи операцій, як
розвідувально-електронно-вогневі, спеціальні, психо-
логічні та інформаційні.

Засоби протиборства, які мають у своєму складі ЗНПД
та високоточну зброю, найбільшою мірою можуть впли-
нути на форми та способи застосування угруповань ВПС.
Це зумовлено тим, що основними засобами доставки (но-
сіями) ЗНПД та високоточної зброї є авіація і лише в дея-
ких випадках – крилаті ракети. Оснащення Військово-
Повітряних Сил високоточною зброєю та ЗНПД значно
підвищить їх бойовий потенціал і призведе до певних змін
у тактиці застосування цієї зброї.

Бойові дії Сухопутних військ набудуть вищої, ніж за-
раз, інтенсивності й динамічності та більшого просторо-
вого розмаху, вестимуться на окремих, часто ізольованих
напрямках за наявності проміжків і розривів у бойових
порядках та оперативній побудові військ. Застосування
високоефективних засобів ураження, у тому числі ЗНПД,
надасть бойовим діям локального характеру. Вони вести-
муться без чітко визначеної лінії фронту, флангів і тило-
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вих районів. Бойові дії будуть об’ємнішими за шириною,
глибиною та висотою. Угруповання Сухопутних військ
будуть здатні вести бойові дії у відриві від головних сил, з
широким використанням десантів та в ізоляції (оточенні),
з відсутністю суцільної лінії фронту, а також стрімко ви-
ходити із загрозливих районів, здійснювати повітряно-
наземні рейди, знищувати бази зберігання та склади ОВТ,
блокувати комунікації противника.

Застосування в майбутніх війнах угруповань Військово-
Морських Сил, які є одним з найбільш універсальних і
самостійних формувань Збройних Сил, набуватиме вели-
кого розмаху. Зросте кількість і різноманітність виконува-
них завдань збройної боротьби, до якої залучатимуться
корабельна авіація, надводні кораблі та підводні човни –
основні носії звичайної зброї та ЗНПД. Враховуючи епізо-
дичні й малочисельні випадки застосування ЗНПД з вико-
ристанням носіїв морського базування, нині ще не можна
достовірно оцінити можливий вплив цього виду зброї на
зміни у формах і способах застосування ВМС.

Отже, розширення масштабів збройної боротьби буде
однією з характерних ознак форм застосування Зброй-
них Сил. Відбудуться певні зміни у способах ведення
збройної боротьби угрупованнями Повітряних і Військово-

Морських Сил та Сухопутних військ. Способи їх застосу-
вання можуть змінитися в майбутньому за умови інтен-
сивного оснащення цих видів Збройних Сил ВТЗ й ЗНПД
та масштабнішого застосування цієї зброї. Це зумовлює
подальший розвиток тенденції переходу від масового за-
стосування засобів ураження до чимраз ширшого вико-
ристання зброї, яка має цілеспрямований, вибірковий та
локальний характер дії. Масове застосування ЗНПД та ви-
сокоточної зброї сприятиме зниженню тривалості вико-
нання бойових завдань, збільшенню просторового розмаху
дій і зменшенню витрат звичайних засобів ураження.

З огляду на перелічені принципові зміни, що відбува-
ються з появою ВТЗ та ЗНПД, можна дійти висновку, що
ставка на ці засоби збройної боротьби – на сучасному етапі
найбільш перспективний та економічний шлях розвитку
Збройних Сил, а захист військ і об’єктів від ударів ВТЗ й
ЗНПД противника стає пріоритетним і найважливішим
завданням Збройних Сил.

Надійшла до редакції 30.03.2005.
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а сучасному етапі перетворень, що відбува-
ються в Україні, виважена соціальна політи-
ка держави у Збройних Силах стає однією з
основних умов досягнення мети їх реформу-
вання та розвитку.

Конституція України (стаття 17) визначає: “Держава
забезпечує соціальний захист громадян України, які пере-
бувають на службі в Збройних Силах України та в інших
військових формуваннях, а також членів їхніх сімей” [1].
Це ставить у ряд головних функцій соціальної політики
соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів
їхніх сімей як органічне поєднання соціальних гарантій з
реалізацією інших громадянських прав.

Посилення соціальної складової військової служби ви-
магає і Програма діяльності Кабінету Міністрів України
“Назустріч людям”, у відповідних розділах якої ставлять-
ся завдання посилення соціального захисту населення краї-
ни в цілому та військовослужбовців і членів їхніх сімей
зокрема [2].

Ефективність соціальної політики у військовій сфері
значною мірою впливає на обрис Збройних Сил, принци-
пи їх функціонування й розвитку, умови життя кожного
військовослужбовця та його родини не лише в даний мо-
мент, але й у віддаленій перспективі.

Соціальній політиці у збройних силах приділяється
велика увага в більшості провідних держав світу. Керів-
ництво США розглядає дотримання соціально-правово-
го статусу військовослужбовців як обов’язкову умову, яка
сприяє тому, щоб служба в збройних силах вважалася най-
більш престижною та привабливою діяльністю. Для нас є
корисним досвід таких європейських країн, як ФРН та
Франція, які схожі з Україною за площею та кількістю
населення. У цих країнах військовослужбовці мають ши-
рокі соціальні гарантії та можливості для захисту своїх
соціальних прав. Система їх матеріального забезпечення
характеризується гнучкістю й пристосованістю до змін та
інфляційних процесів.

Наприклад, у Великобританії впродовж багатьох років
діє Армійська соціальна служба, яка розв’язує значний
обсяг питань у цій сфері. У Польщі вже розпочато роботу
з наближення соціальних стандартів військовослужбовців
до рівня армій країн НАТО. Для цих країн характерний
комплексний підхід до розв’язання проблем соціального
характеру у сфері оборони: забезпечення компенсацій у
зв’язку зі специфікою військової служби та рівня доходів,
вищого за середній у країні, щоб гарантувати не лише
кількісне, але й якісне комплектування збройних сил.

Після офіційного проголошення Україною політично-
го курсу на інтеграцію до Організації Північноатлантич-
ного договору постала необхідність наближення соціаль-
них стандартів військовослужбовців до рівня армій країн
Альянсу. Це потребує переходу від принципу примусо-
вості у виконанні військового обов’язку до створення
умов, за яких забезпечується свобода вибору та зростає
особиста відповідальність людини за захист суспільства
й держави.

Н
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Поняття, принципи
та напрями соціальної політики

в Збройних Силах України
Аналіз літературних джерел з питань соціальної полі-

тики в Збройних Силах України свідчить, що науковці в
своїх дослідженнях виходять з різних поглядів на зміст і
цілі того, що називають соціальною політикою [3]. Існую-
ча цілісна соціальна політика має вузький і широкий зміст.
Соціальний захист і соціальна безпека, з одного боку, та
соціальний розвиток і соціальні відносини – з іншого, пе-
ребувають в органічній єдності [4].

Формулюючи поняття соціальної політики, доцільно
на перше місце ставити людину, як базову складову будь-
якої суспільної групи. Мета діяльності держави та сус-
пільних інститутів полягає в задоволенні її життєвих по-
треб за неодмінної умови дотримання громадянських прав
і свобод. З огляду на це, можна погодитися з таким визна-
ченням: соціальна політика – це основні напрями (орієнтири,
цілі, завдання) та практична діяльність з розвитку соці-
альної сфери суспільства (соціальної структури, взаємовід-
носин між її суб’єктами, систем життєзабезпечення, соці-
алізації людини, способу життя тощо) і співробітництва
з іншими державами в удосконаленні глобальної соціальної
структури, освіти, охорони здоров’я, культури. Соціальна
політика закріплюється в конституціях, соціально-економіч-
них програмах, законах та інших офіційних документах [5].

Згідно зі змістом цієї дефініції, важливою складовою
соціальної політики держави є діяльність щодо збережен-
ня та впорядкування соціальних відносин, які виникають
у процесі функціонування Воєнної організації держави.
Тому соціальна політика в Збройних Силах України є
відносно самостійною складовою соціальної політики дер-
жави, яка базується на сукупності спеціалізованих норма-
тивно-правових актів.

Концепція гуманітарного та соціального розвитку в
Збройних Силах України (затверджена Указом Президента
України від 12.01.2004 р. № 28/2004) дає таке визначення:
соціальна політика в Збройних Силах – це діяльність органів
державного та* військового управління щодо розвитку й уп-
равління соціальною складовою з метою задоволення соціаль-
них потреб та інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей
і працівників, соціальної реабілітації, підтримки  та захисту
військовослужбовців і осіб, звільнених у запас або відставку.

Важливе значення має тверде дотримання в соціальній
політиці певних принципів, які відповідають конституцій-
ним засадам нашої держави та вищим міжнародним стан-
дартам.

Концепція соціальної політики в Збройних Силах Украї-
ни (затверджена наказом Міністра оборони від 12.04.2001 р.
№ 120) визначає основні принципи соціальної політики в
Збройних Силах України:

верховенство права, законність і гуманність, повага до
людини, її конституційних прав і свобод;

соціальна справедливість;

забезпечення соціального і правового захисту грома-
дян, які перебувають на службі в Збройних Силах, а також
членів їхніх сімей;

гласність і відкритість демократичного цивільного кон-
тролю;

комплексність і науковий підхід до планування, здій-
снення та оцінювання результатів діяльності органів війсь-
кового управління щодо соціального розвитку;

взаємодія органів військового управління на основі
чіткого розмежування повноважень і відповідальності в
питаннях реалізації соціальної політики держави у Зброй-
них Силах.

Виходячи з загальнодержавних напрямів соціальної
політики (Указ Президента України від 24 травня 2000 р.
№ 717/2000), назвемо основні напрями соціальної політики
в Збройних Силах України:

створення сприятливих житлових і соціально-побуто-
вих умов для військовослужбовців, працівників Збройних
Сил та членів їхніх сімей;

підвищення доходів військовослужбовців і працівників
Збройних Сил та удосконалення оцінювання їхньої праці;

збереження життя і здоров’я військовослужбовців, за-
безпечення охорони праці та безпечної життєдіяльності;

розвиток соціального партнерства;
підготовка проектів і сприяння прийняттю нормативно-

правових актів, спрямованих на реформування системи
соціального забезпечення, соціального страхування, пен-
сійного забезпечення, соціальної допомоги, соціального
обслуговування, соціального захисту інвалідів, ветеранів
війни і праці, громадян, які постраждали внаслідок аварії
на ЧАЕС;

поліпшення системи медичного обслуговування та за-
безпечення;

соціальна адаптація громадян, звільнених у запас або
відставку з військової служби, та членів їхніх сімей;

створення механізму здійснення соціальної політики у
Збройних Силах.

Аналіз стану реалізації основних напрямів соціальної
політики в Збройних Силах України свідчить, що їх ре-
формування здійснюється одночасно з розв’язанням соці-
альних проблем військовослужбовців, членів їхніх сімей і
працівників, а також питань соціального захисту осіб, які
підлягають звільненню з військової служби. Крім того,
мають бути напрацьовані елементи перспективної систе-
ми соціально-правового забезпечення Збройних Сил Ук-
раїни на період до 2015 р. [6].

Законодавство про соціальний і правовий захист війсь-
ковослужбовців та членів їхніх сімей складається з Закону
України “Про соціальний і правовий захист військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей” (№ 2011-ХІ від 20.12.1991 р.),
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та
інших нормативно-правових актів, а також військових ста-
тутів Збройних Сил України.

Важливим чинником соціальної стабільності процесу
військового реформування став прийнятий Верховною
Радою Закон України “Про державні гарантії соціального* Доповнення автора.
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захисту військовослужбовцям, які звільняються з  військо-
вої служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил Украї-
ни, та членів їхніх сімей” (№ 1763-IV від 15.06.2004 р.), яким
встановлено норми соціальних гарантій для тих, хто підля-
гає звільненню, та членам їхніх сімей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 берез-
ня 2003 р. № 322 затверджено “Основні напрями посилен-
ня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх
сімей на період до 2010 р.”, які передбачають підвищення
уваги до розв’язання проблем соціального захисту військо-
вослужбовців, членів їхніх сімей і визначають пріоритети
діяльності органів державної влади у створенні для них
достатнього життєвого рівня.

Стан виконання чинного законодавства щодо посилен-
ня соціального захисту військовослужбовців, ветеранів
війни і військової служби та членів їхніх сімей неоднора-
зово розглядався під час Днів Уряду у Верховній Раді Ук-
раїни, на засіданнях Ради національної безпеки і оборони
України, державної комісії з реформування Збройних Сил
України та колегії Міністерства оборони України.

На жаль, протягом минулих років поліпшити соціальне
становище та створити належні умови захисникам Вітчиз-
ни вдалося лише частково. Сучасний стан соціального за-
хисту військовослужбовців все-таки не підніс престижу
військової служби.

Розглянемо детальніше деякі аспекти реалізації тих
напрямів соціальної політики у Збройних Силах України,
які в даний час, на погляд автора, є пріоритетними.

Створення сприятливих житлових
і соціально-побутових умов

для військовослужбовців, працівників
Збройних Сил України та членів їхніх сімей
Житло – одна з головних і нагальних потреб кожної

людини, яка визначає її соціальну та економічну поведін-
ку. Забезпечення житлом військовослужбовців і членів
їхніх сімей було й залишається однією з найскладніших
соціально-економічних проблем Збройних Сил України та
інших військових формувань.

Проблема житла для військовослужбовців – одна із за-
тяжних. Вона й досі залишається надзвичайно болючою.
Станом на 1 квітня 2005 р. 45 528 військовослужбовців
Збройних Сил України перебувають на квартирному об-
ліку, з них 13 000 – понад 10 років. З прийняттям Закону
“Про державні гарантії соціального захисту військово-
службовцям, які звільняються з військової служби у зв’язку
з реформування Збройних Сил України, та членам їхніх
сімей” виникла потреба протягом трьох років забезпечити
житлом майже 17 200 військовослужбовців. Для цього уряд
має виділити з бюджету понад 2 млрд грн.

Указом Президента України від 2 жовтня 1999 р. № 1262
схвалено, а Постановою Кабінету Міністрів України від
29 листопада 1999 р. № 2166 затверджено Комплексну
програму забезпечення житлом військовослужбовців та
членів їхніх сімей. Але протягом 2000–2004 рр. Комплексна
програма виконувалась не в повному обсязі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. № 88 затверджено Порядок кредитування будівниц-
тва і придбання житла для військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань. Згідно з цією Поста-
новою, військовослужбовці, які не мають житлового при-
міщення для постійного проживання і перебувають на квар-
тирному обліку за місцем проходження служби, мають пра-
во на отримання кредитів для будівництва або придбання
житла на термін до 20 років з погашенням за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті військовим
формуванням для будівництва або придбання житла. Це
здійснюється з урахуванням вислуги років: для тих, хто
прослужив понад 15 років, – 50 %, понад 20 років – 75 %,
понад 25 років – 100 % кредиту. Але реальний механізм за-
стосування цієї Постанови на сьогодні ще не визначений.

Нагальною потребою є також розв’язання питання щодо
виплати грошової компенсації за оренду військовослуж-
бовцями житла. Слід зазначити, що законами про Держав-
ний бюджет України, починаючи з 2000 р. (за винятком
2002 р.), припинено чи змінено умови надання пільг для
оплати житлово-комунальних послуг. Проте рішеннями
Конституційного Суду від 20 березня 2002 р. та від 17 бе-
резня 2004 р. прийняття цих законодавчих рішень визнано
таким, що не відповідає Конституції України.

Усі ці обставини потребують вжиття невідкладних за-
ходів щодо створення сприятливих житлових і соціально-
побутових умов для військовослужбовців, які служать і які
звільнені, та членів їхніх сімей.

За Законом України «Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”
та деяких інших законодавчих актів України» видатки на
будівництво та придбання житла військовослужбовцям
збільшуються порівняно з бюджетом 2004 р. на 90,4 % і
становлять 580,3 млн грн.

Керівництво військового відомства намагається роз-
в’язати болючу житлову проблему шляхом цільової за-
купівлі та забудови житла як за рахунок державних коштів,
так і з залученням інвесторів на вигідних для Міністерства
оборони умовах, внутрішніх резервів і наявних надлишко-
вих ресурсів (майна, техніки, споруд, земельних ділянок).

В інтерв’ю газеті “Дзеркало тижня” Міністр оборони
України А. Гриценко 19 березня 2005 р. сказав: “Наш прин-
цип щодо контрактів з інвесторами буде простим і прозо-
рим: оцінюється земельна ділянка, визначається, скільки
й яке житло там будуватимуть. Потім на засадах тендера
визначається відсоток, який іде Міністерству оборони, при
цьому оцінюється ринкова вартість житла (а не собівар-
тість). І ось на цю суму Міністерство оборони одержува-
тиме від інвесторів квартири для військових. Сьогодні. А не
через три–п’ять років. І в тих місцях, де треба міністер-
ству” [7].

Заплановано також сформувати потужний фонд служ-
бового житла, яке за комфортністю відповідатиме сучас-
ним стандартам. Прийнято відповідні рішення про ство-
рення належних соціально-побутових умов для війсь-
ковослужбовців, які проходять службу за контрактом.
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Щоб упорядкувати чергу на житло, Міністр оборони
підписав Директиву “Про заходи щодо організації пере-
вірки обліку військовослужбовців Збройних Сил Украї-
ни, які потребують поліпшення житлових умов”. Дирек-
тива максимально враховує принципи соціальної справед-
ливості та відкритості. Під час перевірки в 2004 р. були
зафіксовані непоодинокі факти приписування близьких
родичів з метою отримання житлової площі більших роз-
мірів або отримання житла вдруге. Більше того, близько
300 військовослужбовців не змогли підтвердити свого пра-
ва на поліпшення житлових умов, тому їх встановленим
порядком було знято з квартирного обліку.

Для забезпечення прозорості в розподілі житла та кон-
тролю за цим процесом згідно з рішенням Міністра обо-
рони України створено комісію Міністерства оборони з
контролю за розподілом житла. У газеті “Народна армія”
постійно публікуються списки тих військовослужбовців,
які отримали житло.

Основними заходами щодо створення належних жит-
лових і соціально-побутових умов слід визначити:

залучення на потреби будівництва та утримання жит-
лового фонду коштів інвесторів (крім коштів державного
бюджету), у тому числі й іноземних, на вигідних для
Міністерства оборони умовах;

 удосконалення механізму надання військовослужбов-
цям безвідсоткових або пільгових довгострокових кре-
дитів для будівництва та придбання житла;

формування фонду службового житла та вдосконален-
ня механізму забезпечення ним;

забезпечення житлом у першочерговому порядку членів
сімей загиблих військовослужбовців та осіб, звільнених у
запас або відставку, у визначені законодавством терміни;

удосконалення порядку грошової компенсації витрат
військовослужбовців за піднаймання житла, щоб набли-
зити її суми до фактичних витрат.

Підвищення доходів військовослужбовців
і працівників Збройних Сил України

та удосконалення оцінювання їхньої праці
На законодавчому рівні визначено, що військовослуж-

бовцям заборонено займатися будь-якою комерційною
діяльністю. Це унеможливлює отримання ними будь-яких
додаткових надходжень для утримання сім’ї. Разом з тим,
у процесі опрацювання програм економічного розвитку
країни та проектів нормативно-правових актів щодо ма-
теріального забезпечення військовослужбовців не завжди
враховується те, що для них грошове забезпечення – єди-
не законне джерело всієї життєдіяльності.

Зазначимо, що Верховна Рада та Кабінет Міністрів
України вживають заходів, спрямованих на поліпшення
матеріального становища військовослужбовців. Зокрема,
12 березня 2005 р. Постановою Кабінету Міністрів України
№ 193 в 3 рази збільшено посадові оклади військовослуж-
бовцям строкової служби та курсантам і зараз вони ста-
новлять для солдатів і сержантів 51–81, а для курсантів –
57–105 грн. на місяць.

З 1 квітня 2005 р. рішенням Кабінету Міністрів Украї-
ни введено додаткову грошову винагороду військовослуж-
бовцям, які проходять службу за контрактом, а також пра-
порщикам і мічманам, які обіймають посади, що визнача-
ють високу бойову готовність. Розмір винагороди для
військовослужбовців за контрактом встановлено 250 грн.,
для прапорщиків і мічманів – 100 грн.

Затвердженими змінами до Державного бюджету на
2005 р. суттєво збільшено фонд грошового забезпечення
військовослужбовців. Це дає змогу здійснювати виплату
“президентської” надбавки за безперервну військову служ-
бу в повному розмірі, за винятком військовиків з вислугою
20 років і більше, які отримуватимуть 65 % замість 70 % та з
вислугою 25 років і більше, які отримуватимуть 85 % замість
90 %. Крім цього, на 104,9 млн грн. збільшено видатки на
оплату праці працівників Збройних Сил України. Це пов’яза-
но з запровадженням у поточному році нових розмірів міні-
мальної заробітної плати (з 1 квітня – 290 грн., з 1 липня –
310 грн., з 1 вересня – 332 грн.) зі збереженням міжпосадових
співвідношень. Середній розмір заробітної плати працівників
Збройних Сил зросте на 14 % – з 593 до 677 грн. Звільненим з
військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил
гарантується також грошова допомога та інші виплати.

У повному обсязі будуть забезпечені грошовою допо-
могою та іншими гарантійними виплатами військовослуж-
бовці, що звільнятимуться з військової служби у зв’язку з
реформуванням Збройних Сил.

Бюджетом на 2005 р. встановлено досить високе як для
пересічного офіцера запасу обмеження розміру грошово-
го забезпечення пенсії – 4100 грн. Максимальний розмір
пенсії, з урахуванням підвищених надбавок і допомог, не
повинен бути вищим за 3690 грн. (90 % від 4100 грн.).

Разом з тим, на сьогодні існує комплекс проблем у сис-
темі грошового забезпечення, заробітної плати та соціаль-
них гарантій військовослужбовців і працівників Збройних
Сил України. Зокрема, військовослужбовці Збройних Сил
України отримують грошове забезпечення, на 30 % ниж-
че, ніж в інших силових структурах, а середня заробітна
плата в основних галузях господарства у 2004 р. була на
58 % вищою, ніж у працівників Збройних Сил України [2].

Зважаючи на умови проходження служби, вікові та
професійні особливості членів сімей військовослужбовців,
розвиток ринку праці в районах дислокації військових
частин, а також на рівень інфляції останнього часу, слід
зазначити, що обсяг грошового забезпечення не дає мож-
ливості повною мірою компенсувати фізичне й психічне
навантаження військовослужбовців.

Гострою соціальною проблемою поки що залишають-
ся диспропорції в розмірах пенсій військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку в різні періоди. У Дер-
жавному бюджеті України на 2005 р. кошти на поетапне
усунення цих диспропорцій визначені в обсязі близько
3 млрд грн. Передбачено з 1 січня 2005 р. виплачувати 50 %
перерахованої пенсії, а з 1 січня 2006 р. – 100 %.

Щоб остаточно врегулювати проблему диспропорцій
у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, потрібно
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внести зміни до Закону України “Про державний бюджет
України на 2005 рік”, у прикінцеві положення Закону Ук-
раїни «Про внесення змін до Закону України “Про Дер-
жавний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших за-
конодавчих актів України» і в статтю 43 Закону України
“Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ” у частині встановлення 100-відсоткової виплати
перерахованих пенсій.

Кардинально планується реформувати грошове забез-
печення військовослужбовців скасуванням окремих видів
доплат з одночасним збільшенням посадових окладів та
окладів за військове звання.

Міністр оборони України прийняв рішення задля поліп-
шення грошового забезпечення в стислі терміни відпрацю-
вати концепцію реформування грошового забезпечення,
заробітної плати та системи соціальних пільг і компенсацій
військовослужбовців і працівників Збройних Сил.

Отже, основними заходами, спрямованими на поліпшення
грошового забезпечення військовослужбовців, слід визнати:

розроблення концепції реформування грошового забез-
печення, заробітної плати та системи соціальних пільг і
компенсацій військовослужбовців та працівників Зброй-
них Сил України (Міністром оборони прийнято рішення
розробити цю концепцію в стислі терміни);

приведення базових посадових окладів військовослуж-
бовців до відповідних окладів державних службовців;

заміну адресних пільг (виплат за наймання житла, за
путівки до санаторіїв тощо) відповідними компенсаціями
до грошового утримання;

усунення диспропорцій у розмірах грошового забезпе-
чення військовослужбовців, які проходять військову служ-
бу в різних військових формуваннях;

пропорційне збільшення розмірів посадових окладів та
окладів за військовими званнями з відповідним зменшен-
ням розмірів додаткових видів грошового забезпечення;

реалізацію державних гарантій щодо індексації грошо-
вих доходів військовослужбовців;

удосконалення системи стимулюючих видів грошово-
го забезпечення військовослужбовців;

розроблення та запровадження диференційованої сис-
теми грошового забезпечення залежно від рівня професій-
ної підготовки військовослужбовців.

Загалом система грошового забезпечення має бути
гнучкою і пристосованою до змін та інфляційних процесів,
що відбуваються в державі.

Соціальна адаптація громадян,
звільнених у запас або відставку

з військової служби
Перехід військовослужбовців, звільнених у запас чи

відставку, до цивільної професійної діяльності пов’язаний з
подоланням труднощів, зумовлених необхідністю функціо-
нування їх у системі нових соціально-трудових відносин та
адаптацією до умов ринку праці. Вони мають інтегруватися
в цивільне життя, отримати інший статус і місце в суспільстві.

Соціальна адаптація означає введення особистості в соці-
альне середовище через отримання відповідного статусу й
місця в соціальній структурі суспільства і є необхідною умо-
вою функціонування суспільства як єдиного соціального
організму.

Соціальна та професійна адаптація звільнених військо-
вослужбовців передбачає:

перепідготовку за новими спеціальностями та сприяння
у працевлаштуванні;

консультування з питань професійної перепідготовки
та працевлаштування;

сприяння у створенні підприємств, установ та організацій;
співробітництво з громадськими організаціями та бла-

годійними фондами, які опікуються питаннями соціаль-
ної адаптації;

створення системи комплексної психологічної та медич-
ної реабілітації;

проведення маркетингу конверсійних об’єктів і місць
їх розташування.

Міністр оборони України визначив завдання щодо все-
бічного забезпечення соціального захисту військовослуж-
бовців, які звільняються в запас, у тому числі їх соціальної
адаптації. Згідно з Законом України “Про чисельність Зброй-
них Сил України на 2005 рік”, їх чисельність буде доведена
до 245 тис. осіб, тобто передбачається скорочення ще 30 тис.
військовослужбовців (10 тис. офіцерів, 5 тис. прапорщиків,
решта – солдати) та 10 тис. працівників Збройних Сил [8].

Військовослужбовці, які будуть звільнені без права на
пенсію, забезпечуються такими гарантіями, як безплатна
соціальна та професійна адаптація за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України, виплата щомісячної допомо-
ги в розмірі посадового окладу та окладу за військове зван-
ня на час працевлаштування, але протягом не більш як
шести місяців, надання можливості відвідувати курси пе-
репідготовки за рахунок службового часу (до 500 год).

На сьогодні в Україні діють структури з надання допо-
моги звільненим військовослужбовцям стосовно профе-
сійної орієнтації, перепідготовки та працевлаштування в
ринкових умовах. До них належать державні заклади й
установи, неурядові (громадські, благодійні) та міжна-
родні організації.

Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом, який опікувався розв’язанням зазначених проб-
лем, був Національний координаційний центр адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та
конверсії колишніх військових об’єктів (НКЦ). Указом
Президента України від 07.03.2005 р. № 443/2005 НКЦ
ліквідовано, а виконання його обов’язків покладено на
Міністерство оборони України. Кабінету Міністрів Украї-
ни доручено розглянути питання про створення у складі
Міністерства оборони відповідного урядового органу дер-
жавного управління.

Потужною державною структурою у сфері розв’язання
проблем у разі настання безробіття є також Державний
центр зайнятості Міністерства праці та соціальної полі-
тики України і його підрозділи в регіонах. Протягом 2004 р.
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послугами центрів зайнятості населення скористалися 7896
осіб, звільнених з військової служби, працевлаштовано
2329, пройшли профнавчання 1024, перебувають на обліку
в службі зайнятості 3890 осіб. У 2004 р. за рахунок дер-
жавного бюджету пройшли перепідготовку 1336 осіб, у
тому числі запланованих до звільнення – 562 військово-
службовці і звільнених – 715 осіб.

У державі налічується більш як 40 громадських і бла-
годійних організацій, які опікуються проблемами адап-
тації військовослужбовців. Серед них – Міжнародний фонд
соціальної адаптації (МФСА), Українська асоціація звіль-
нених у запас кадрових військовослужбовців, Міжнарод-
на асоціація “МАФіС”, Ліга офіцерів Севастополя та ін.

Методичну, технічну й фінансову допомогу з питань
соціальної адаптації Україні надають Організація з без-
пеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Економічний
комітет НАТО, Великобританія, Норвегія. За ініціативою
Економічного комітету НАТО з 2000 р. діють курси мов-
ної перепідготовки для звільнених військовослужбовців у
Києві, Миколаєві, Одесі, Харкові, Львові. Відтоді пере-
підготовлено понад 400 звільнених офіцерів, що значно
підвищило їхній рейтинг під час пошуку високооплачува-
ної роботи. Планується створення таких курсів ще в трьох
містах – Чернігові, Севастополі, Вінниці. У 2005 р. перед-
бачено перепідготовити до 100 осіб.

На базі Хмельницького державного педагогічного уні-
верситету в 2002–2005 рр. реалізується проект “Україна–
Британія”, спільний з Міністерством оборони Великобри-
танії, де пройшли перенавчання 318 осіб, з яких 256 пра-
цевлаштовано.

Створення системи перенавчання і працевлаштування
військових моряків передбачає проект “Україна–Норве-
гія”. В його рамках у Севастополі при Національному тех-
нологічному університеті створено відповідні курси, а в
2004 р. тут відбувся перший випуск 45 слухачів. У рамках
цього проекту розпочато перепідготовку офіцерів Військо-
во-Морських Сил Збройних Сил України на базі Сімфе-
ропольського Таврійського національного університету,
де протягом 2004 р. перепідготовлено 130 військовослуж-
бовців ВМС Збройних Сил України. Передбачається роз-
ширення цього проекту і створення аналогічних курсів у
Миколаєві, Одесі, Івано-Франківську. Досягнуто домовле-
ностей про фінансування перепідготовки протягом трьох
років по 600 військовослужбовців щороку.

Реформування Збройних Сил України потребує збіль-
шення витрат на розв’язання проблем соціальної та профе-
сійної адаптації звільнених військовослужбовців, а також
створення для них робочих місць. Професійного перенав-
чання потребують більш як 60 % військовослужбовців, які
плануються до звільнення.

Вже сьогодні значна частина офіцерів запасу відчуває
труднощі з пошуком роботи. Не маючи можливості пра-
цевлаштуватися протягом року і більше за фахом і рівнем
освіти, вони йдуть в охоронці, різноробочі, а то і в кримі-
нальні структури. Важливо звернути увагу на те, що абсо-
лютна більшість звільнених і таких, що будуть звільнені,

потребують активної трудової діяльності, адже за своїми
діловими й моральними якостями вони здатні принести
значну користь суспільству й державі.

Для розв’язання соціальних проблем військовослуж-
бовців, звільнених у запас або відставку, потрібно визна-
чити пріоритетні напрями діяльності органів військового
управління, на яких покладено завдання їх соціальної та про-
фесійної адаптації. На погляд автора, такими напрямами є:

удосконалення технологій соціально-професійної та соці-
ально-психологічної адаптації громадян, звільнених з війсь-
кової служби (з урахуванням регіональних особливостей);

розширення мережі навчально-консультаційних пунктів,
утворення бізнес-центрів і технопарків на базі військових
містечок, які вивільняються в ході реформування Збройних
Сил України;

розроблення технологій психологічної підтримки військо-
вослужбовців і громадян, звільнених з військової служби;

підготовка довідника основних військових посад, що
вивільняються військовослужбовцями, та подібних до них
цивільних спеціальностей; довідник має сприяти оптимі-
зації процесів інтеграції військовослужбовців у цивільне
життя досягненням найповнішого збігу кваліфікаційних
вимог цивільних і військових спеціальностей та скорочен-
ням термінів професійної перепідготовки;

налагодження у військових гарнізонах роботи довід-
ково-консультаційних пунктів з військово-професійної
орієнтації та соціальної адаптації громадян, що підляга-
ють звільненню в запас, і тих, що звільнені з військової
служби, та членів їхніх сімей.

До розроблення і впровадження цих напрямів слід ак-
тивніше залучати освітні й наукові установи, які мають
досвід розв’язання проблем військово-професійної орієн-
тації, перепідготовки, підготовки до підприємницької діяль-
ності й соціально-професійної адаптації військовослуж-
бовців, що звільняються і звільнені з військової служби.

Потрібно поліпшити взаємодію командувачів, коман-
дирів, начальників гарнізонів і їх заступників з гуманітар-
них питань з місцевими органами влади й регіональними
центрами перенавчання та працевлаштування щодо соці-
альної адаптації військовослужбовців.

Створення механізму здійснення
соціальної політики

у Збройних Силах України
Аналіз соціальних проблем і шляхів їх розв’язання свід-

чить, що основними причинами існуючих негараздів є не-
належний рівень їх законодавчого й нормативно-право-
вого оформлення та недофінансування соціальних програм.

Реалізація заходів соціальної політики потребує удос-
коналення механізму їх фінансового, правового та інфор-
маційного забезпечення.

Фінансове забезпечення реалізації заходів соціальної
політики передбачає:

раціоналізацію структури витрат бюджетів усіх рівнів,
спрямування бюджетних коштів на пріоритетні заходи
щодо соціального захисту військовослужбовців;
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удосконалення механізмів витрачання бюджетних кош-
тів, залучення інших джерел фінансування для поліпшення
соціального захисту військовослужбовців;

формування пріоритетів і механізмів акумулювання та
витрачання валютних коштів на розвиток соціальної сфери;

забезпечення гарантій пільгового медичного й побу-
тового обслуговування та здобуття освіти;

розроблення дієвого державного механізму залучення
фінансових коштів для створення нових перспективних ви-
робництв у військових містечках і частинах, які підлягають
скороченню.

Правове забезпечення реалізації заходів соціальної полі-
тики визначає такі заходи:

розроблення та запровадження державних соціальних
стандартів і нормативів для військовослужбовців на рівні,
який відповідає нормам демократичної, правової, соціаль-
ної держави;

подальше вдосконалення процесу соціального управ-
ління, зокрема впровадження чіткого компенсаційного
механізму в разі невиконання законодавчих гарантій;

наукове обґрунтування та створення нормативно-пра-
вових основ системи соціального захисту військовослуж-
бовців, які брали (беруть) участь у миротворчих операціях
Збройних Сил України, та членів їхніх сімей;

супроводження прийняття Закону України «Про внесен-
ня змін до Закону України “Про участь України в міжна-
родних миротворчих операціях”».

На сьогодні в Україні діє декілька законів та інших нор-
мативно-правових актів, які регламентують питання соціаль-
ної сфери у Збройних Силах України. З урахуванням світо-
вого й вітчизняного досвіду одним з найбільш актуальних
завдань законотворчої практики у сфері соціальної політи-
ки у Збройних Силах України є кодифікація законодавства з
питань соціального захисту військовослужбовців. Відомо, що
кодекс є найбільш прийнятною формою систематизації за-
конодавства. Саме він може забезпечити однакове розумін-
ня і дію правових норм про соціальний захист військово-
службовців на території всієї країни. Цей документ можна
було б назвати “Військово-соціальним кодексом України”,
який став би міцною, високоефективною правовою основою
соціальної політики у Збройних Силах України.

Інформаційне забезпечення реалізації заходів соціальної
політики, як найважливіша складова механізму її здійснен-
ня, зокрема, у Збройних Силах України, передбачає:

подальше вдосконалення статистичної звітності з соці-
альних питань;

проведення моніторингу реалізації основних заходів
соціальної політики;

підготовку матеріалів та організацію телевізійних пе-
редач про адаптацію звільнених військовослужбовців;

поширення практики проведення семінарів, круглих
столів і прес-конференцій з питань перепідготовки й пра-
цевлаштування звільнених військовослужбовців у місцях
їх найбільшої концентрації та віддалених військових
містечках;

інформаційне забезпечення організації та проведення
ярмарків вакансій в областях України для працевлашту-
вання звільнених військовослужбовців.

Реалії сьогодення дають всі підстави стверджувати, що
соціальна політика у Збройних Силах України має бути
чітко зорієнтованою складовою загальної програми соці-
ально-економічного розвитку держави. У зв’язку з цим до-
цільно мати єдиний програмний документ у сфері соці-
альної політики в Збройних Силах на довготривалу перс-
пективу, об’єднаний загальним задумом і метою та узго-
джений за ресурсами, виконавцями й термінами. Він дасть
змогу ефективно виконувати завдання у сфері соціального
забезпечення реформування Збройних Сил України.

З викладеного можна зробити певні висновки. Зокре-
ма, здійснення заходів щодо удосконалення соціальної
політики в Збройних Силах є досить складним завданням
як для Міністерства оборони, так і для інших органів за-
конодавчої та виконавчої влади. Разом з тим, це завдання
є досяжним за умови консолідації дій на всіх рівнях його
реалізації. Результативності можна добитися поєднанням
зусиль органів державного та військового управління.

Значення соціальної політики у виконанні завдань по-
дальшого реформування Збройних Сил України в сучасних
умовах неухильно зростає. Зміст і спрямованість соціальної
політики в Збройних Силах України стають визначальними
чинниками військової служби, морально-психологічного
стану особового складу Збройних Сил та інших військових
формувань і взагалі національної безпеки України.

У ході розроблення та реалізації державної політики у
військовій сфері потрібно постійно мати на увазі, що ре-
формування Збройних Сил здійснюють люди, передусім ті,
що несуть військову службу, яка не може бути високоефек-
тивною без належного розв’язання їх соціальних проблем.

Людина у військовій формі має почувати себе комфорт-
но в соціальному плані і бути матеріально забезпеченою.
Лише в такому разі можна розраховувати на успішне вико-
нання завдань, які покладаються на Збройні Сили України.
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Дозвукові
газові ежектори
як засіб зниження
теплової помітності
літальних апаратів
Розглядається використання газових ежекторів в екранно-вихід-
них пристроях літальних апаратів. Визначено основні проблеми,
що стосуються забезпечення рівня зниження температури вихлоп-
них газів і втрат енергії. Аналізуються можливі конструктивні схеми
газових ежекторів.

© Терещенко Ю. М., Греков П. І., Алпатов В. Є., 2005

освід бойових дій у військових конфліктах дру-
гої половини XX ст. переконливо свідчить про ви-
рішальний вплив авіації на розвиток конфлікту.
Це зайвий раз підтверджує необхідність надій-
ного захисту військ і об’єктів від ударів з повітря,

а також самих літальних апаратів від ураження засобами
протиповітряної оборони.

Сучасний етап розвитку авіаційної техніки, насампе-
ред військового призначення, характеризується не лише
зростанням показників льотно-технічних характеристик,
але й прагненням виконати специфічні вимоги. До числа
таких вимог належить реалізація елементів технології
“Стелс”. Важливою вимогою цієї технології є забезпечен-
ня низької теплової (інфрачервоної) помітності літальних
апаратів. Реалізація цієї вимоги дає змогу значно знизити
ймовірність ураження літального апарата зенітними ра-
кетами з інфрачервоними головками самонаведення. Це
завдання особливо актуальне в сучасних умовах боротьби
з тероризмом.

Основним джерелом інфрачервоного випромінювання
силових установок літального апарата є нагріті елементи
вихідних пристроїв і відпрацьовані гази. Зменшення теп-
лової помітності літальних апаратів зводиться до знижен-
ня температури вихідних газів порівняно з визначеними
значеннями та прямої видимості площі найбільш нагрітих
частин вихідного пристрою.

Досить простим способом конструктивної реалізації
теплового екранування двигунів на сучасних літальних
апаратах є застосування екранно-вихлопних пристроїв
(ЕВП). Такі пристрої (рис. 1) значно знижують ефектив-
ність використання переносних зенітно-ракетних комплек-
сів типу “Стріла” чи “Стингер”. Теплова головка зенітної
керованої ракети захоплює й автоматично супроводжує

Д

Рис. 1. Бойовий вертоліт з екранно-вихлопним пристроєм
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ціль за її максимальним тепловим випромінюванням, на-
водячи ракету на зріз сопла реактивного двигуна.

Завдяки ефекту ежекції температуру вихлопних газів
можна знизити до 200–250 °С. Зниження температури
літального апарата на 30 % призводить до зменшення
дальності захоплення оптико-електронними системами на
43 %, а зниження температури на 50 % спричиняє змен-
шення дальності захоплення на 67 % (рис. 2) [1].

Основним елементом ЕВП є газовий ежектор, який ви-
конує основне завдання – охолодження вихлопних газів
газотурбінної установки. Незалежно від призначення га-
зового ежектора до його складу завжди входять такі кон-
структивні елементи, як сопло високонапірного (ежекту-
вального) газу 1, сопла низьконапірного (ежектованого)
газу 2, змішувальна камера 3 і дифузор 4 (рис. 3).

Вибираючи конструктивні параметри та розраховую-
чи газовий ежектор, користуються узагальненими харак-
теристиками. Це зумовлено тим, що один і той самий ежек-
тор може працювати на різних режимах і за різних спів-
відношень початкових параметрів газу.

Методи розрахунку характеристик газових ежекторів
розроблені на основі теоретичних та експериментальних
досліджень таких відомих учених, як С. А. Христіанович,
Б. М. Кисельов, Г. І. Таганов, І. І. Межиров, Г. М. Абрамо-
вич, Ю. К. Аркадов та ін. [2–6].

Зниження температури вихлопних газів до певних зна-
чень не завжди можливе у зв’язку зі зростанням втрат пов-
ного тиску в ЕВП. Це призводить до зменшення потуж-
ності на валу вільної турбіни або до підвищення темпера-
тури газів перед турбіною компресора.

В існуючих ЕВП втрати повного тиску становлять 8–
14 %, а втрати потужності на валу вільної турбіни залеж-
но від цього – 5–7 %. Тому для охолодження вихлопних
газів особливо актуально забезпечувати мінімально мож-
ливі втрати повного тиску.

Режим роботи газового ежектора залежить в основному
від перепаду тиску в соплі високонапірного газу. Перепад
тисків у соплі вихідних пристроїв вертолітних газотурбін-
них двигунів нижчий за критичний. Тому обидва потоки (хо-
лодний і гарячий) у вхідному перерізі камери змішування
ежектора можуть мати лише дозвукову швидкість. Перепад
тисків у соплі для більшості турбогвинтових і турбовальних
газотурбінних двигунів становить 1,04–1,06, що вносить до-
даткові обмеження в розрахунок газового ежектора.

Результати досліджень та їх узагальнення показали, що
перепад тисків у соплі газотурбінної установки обмежує
можливість досягнення мінімальної температури суміші
газів (рис. 4). У цьому разі мінімальна температура суміші
пропорційно залежить від втрат повного тиску в газовому
ежекторі. Розрахунки проведені за однакових відношень
статичних тисків низько- й високонапірного потоків на
зрізах сопел 2 1( / const)р р = .

Зниження температури вихлопних газів можливе внас-
лідок збільшення коефіцієнта ежекції газового ежектора

2 1/n G G= , тобто відношення витрат низько- й високона-
пірного газів.

Зі збільшенням коефіцієнта ежекції зменшується ко-
ефіцієнт збереження повного тиску під час змішування
низько- й високонапірного потоків. Тому повний тиск
суміші на виході з камери змішування завжди нижчий за
повний тиск високонапірного гарячого газу ( 3 1р p∗ ∗< ).

Втрати повного тиску на змішування потоків у газово-
му ежекторі суттєво залежать від коефіцієнта ежекції n та
перепаду тиску в соплі за умови  2 1/ constр р = .

З рис. 4 видно, що для однієї й тієї самої температури
змішування Т  

*  коефіцієнт збереження повного тиску в
ежекторі зменшується зі збільшенням перепаду тиску в
соплі. Причиною цього є збільшення різниці швидкостей
ежектувального й ежектованого потоків, що призводить
до зростання ударних втрат під час змішування.

Рис. 2. Залежність дальності захоп-
лення оптико-електронних систем
від температури літального апарата

Рис. 3. Принципова схема газового ежектора

Рис. 4. Зміна температури суміші газів Т (зі
зміною коефіцієнта ежекції) та коефіцієнта
збереження повного тиску газового ежекто-
ра σ при різних перепадах тиску в соплі Пс:
1 – Пс =1,075; 2 – Пс =1,066; 3 – Пс =1,051; 4 –
Пс =1,034; 5 – лінія мінімально можливих темпе-
ратур на виході з камери змішування ежектора
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Основною причиною дещо більшої ефективності камер
змішування, які звужуються при дозвукових швидкостях,
є зменшення різниці між швидкостями потоків і зниження
ударних втрат у процесі змішування, оскільки воно відбу-
вається в прискореному потоці. Але в цьому разі слід вра-
ховувати, що збільшення вихідної швидкості може спри-
чинити зростання втрат у дифузорі [5].

На рис. 5 зображено залежність відносної густини по-
токів q( λ)  першого і другого контурів ежектора та коефі-
цієнта збереження повного тиску в ежекторі σзм від пере-
паду тиску в соплі Пc . Забезпечення 2 1/ constр р =  при
збільшенні Пc потребує збільшення швидкості ежектуваль-
ного газу, отже, зменшення площі вихідного перерізу сопла.

У загальному випадку втрати повного тиску на змішу-
вання потоків у газовому ежекторі та лінійні розміри ежек-
тора залежать не лише від перепаду тиску в соплі, форми
камери змішування та значення коефіцієнта ежекції, але й
від конструктивного компонування самого ежектора.

Конструктивно дозвукові газові ежектори бувають
циліндричні, з камерою змішування змінної площі, з ка-
мерою змішування пелюсткового типу і з багатосоплови-
ми змішувальними камерами. Їх виконують також за пря-
моточною схемою або за схемою перехресного напрямку
змішуваних потоків. Вони можуть бути одно- та багато-
контурними, з дифузором і без нього, з елементами пер-
форації і без них.

Найбільший інтерес становлять схеми газових ежек-
торів, виконані за схемою пелюсткового типу (іноді з еле-
ментами перфорації). У цьому разі забезпечуються їх
мінімальні розміри (особливо лінійні) та втрати повного
тиску.

Якщо потрібно значно знижувати температуру вихлоп-
них газів газотурбінної установки за мінімальних втрат
тиску, то ежектор виконують за багатоконтурною схемою

пелюсткового типу без дифузора і з дифузором на виході
з камери змішування (рис. 6).

Довжину камери змішування можна суттєво скороти-
ти, якщо високонапірний потік роздрібнити на кілька стру-
менів, застосувавши ту саму багатоконтурну пелюсткову
конструкцію. Експериментальні дослідження показали, що
оптимальна довжина такої камери змішування дорівнює
1,5–2 її діаметри [5]. Застосування перфорованої пелюст-
кової конструкції дає змогу зменшити довжину камери
змішування до 1–1,5 діаметра [6].

З викладеного в статті можна зробити висновок, що
газові ежектори є ефективним елементом ЕВП літальних
апаратів для зниження їх теплової помітності. Втрати пов-
ного тиску в газовому ежекторі (див. рис. 5) становлять 4–
5 % за мінімального охолодження гарячого газу. Досягти
такий рівень втрат можна в разі використання ефектив-
них конструктивно-компонувальних схем і методів аеро-
динамічного вдосконалення.
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Рис. 5. Залежність відносної густини ежек-
тувального й ежектованого потоків q( λ) та
коефіцієнта збереження повного тиску в
ежекторі σзм від перепаду тиску в соплі Пс

при 2 1/ constp p =
Рис. 6. Багатоконтурний ежектор, виконаний за схемами
без дифузора і з дифузором на виході з камери змішування
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Обговорюється актуальність розроблення Національної програми
воєнного кораблебудування України. Розглядається стан питання
про кораблебудівні програми в різних морських державах світу. Виз-
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будування України та успішного впровадження її в життя.
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Убагатьох країнах світу, які претендують на
роль провідних морських держав, розроблені,
затверджені на вищих рівнях законодавчої та
виконавчої влади й успішно функціонують
довгострокові цільові державні програми

воєнного кораблебудування.
Для успішного розвитку одного з видів Збройних Сил

України, а саме Військово-Морських Сил, має бути роз-
роблена й затверджена Верховною Радою України та Вер-
ховним Головнокомандувачем Збройних Сил України –
Президентом України довгострокова Національна про-
грама воєнного кораблебудування (НПВК) з цільовим фі-
нансуванням у державному бюджеті країни. Необхідність
розроблення такої програми визначається насамперед спе-
цифікою складу і функціонування ВМС як виду Збройних
Сил України та особливостями проектування й будівниц-
тва бойових кораблів і підтверджується багатовіковим до-
свідом, накопиченим провідними морськими державами
світу.

Специфіка складу та функціонування Військово-Морсь-
ких Сил. До складу ВМС, крім надводних і підводних сил,
які мають на озброєнні особливо складні конструкції –
бойові кораблі, входять практично всі роди військ Зброй-
них Сил – берегові ракетно-артилерійські війська, морська
піхота, морська авіація, частини спеціального призначення.

Очевидною є роль ВМС у забезпеченні обороноздат-
ності держави, а також у локальних, регіональних війнах
і воєнних конфліктах. Прогнозується й подальше посилен-
ня ролі ВМС, зумовлене неухильним зростанням значен-
ня Світового океану в житті людини, насамперед в ос-
воєнні багатих сировинних, харчових, енергетичних та
інших ресурсів. У зв’язку з цим підвищуватиметься праг-
нення розвинених країн світу закріпити за собою вплив у
перспективних морських та океанських районах. Харак-
тер і способи врегулювання суперечностей між цими краї-
нами визначатимуться, мабуть, реальною морською мо-
гутністю конфліктуючих сторін.

Крім виконання основного завдання у воєнний час і
захисту держави з моря в мирний час, ВМС сприяють
морським частинам державної прикордонної служби в
захисті й обороні морських кордонів, цивільного судно-
плавства, промислових зон і районів іншої господарської
діяльності в морі, а також у боротьбі з контрабандою, те-
роризмом і морським піратством. Усі ці завдання ефек-
тивно здатні виконувати лише Військово-Морські Сили в
тісній взаємодії з морськими частинами (кораблями) дер-
жавної прикордонної служби.

Особливості проектування й будівництва бойових ко-
раблів Військово-Морських Сил. Процеси проектування
й будівництва бойових кораблів ВМС Збройних Сил Укра-
їни визначаються такими особливостями:

тривалими термінами створення кораблів – 10–20 років
залежно від класу (проекту) корабля, його призначення
та наявного наукового потенціалу;

високою вартістю спорудження кораблів – від десятків
до декількох сотень мільйонів доларів США;



49До питання розроблення Національної програми
воєнного кораблебудування

Наука і оборона 2’2005

суттєвою потребою в імпортному комплектуючому
обладнанні та матеріалах;

великим обсягом номенклатури потрібних виробів (від
корпусних конструкцій до систем зброї, зв’язку, озброєння,
автоматики й електронних засобів різного призначення).

Остання особливість зумовлює залучення до створення
кораблів сотень підприємств, організацій і десятків галузей
промисловості. Наприклад, у створенні важкого крейсера з
авіаційним озброєнням брали участь близько 2000 під-
приємств і організацій більш як 20 галузей промисловості.

Тривалі терміни створення кораблів і їх висока вартість
висувають ряд вимог до державних органів законодавчої
та виконавчої влади, відповідних міністерств і відомств.
Ці вимоги висуваються саме до державних органів, а не
до одного Міністерства оборони, оскільки лише в комп-
лексному підході до розв’язання питань НПВК можна
ефективно забезпечити виконання найскладніших завдань
воєнного кораблебудування.

Воєнне кораблебудування має розвиватись лише на
основі науково обґрунтованої національної програми, яка
враховуватиме довгострокові прогнози геополітичної та
воєнно-стратегічної ситуації у світі, економічні можливості
країни та її досягнення в науково-технічному прогресі.

У проектуванні та будівництві бойових кораблів по-
трібна постійна державна підтримка (правова, законодав-
ча, фінансова) та контроль за виконанням НПВК. Лише
прийняття закону про НПВК може забезпечити довгост-
рокове й планомірне фінансування та успішну реалізацію
кораблебудівної програми.

Розвиток ВМС морських держав. Як свідчить аналіз
(прогноз) розвитку воєнно-стратегічної обстановки у світі,
всі без винятку провідні морські держави мають науково
обґрунтовані програми розвитку своїх ВМС, постійно коре-
гують і неухильно виконують їх. Ці програми узгоджуються
як з можливостями науково-технічної бази, так і з погляда-
ми на перспективи використання ВМС і враховують прий-
няття на озброєння нових видів зброї та бойової техніки.

У жодній морській країні не планується суттєве скоро-
чення ВМС; обсяг науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт стосовно цього питання стабільний і не
зменшується. Деяке скорочення кількісного складу ВМС
провідних країн відбувається внаслідок виведення з бойо-
вого складу кораблів застарілих проектів. Разом з тим, під-
вищується бойовий потенціал ВМС внаслідок модернізації
чи будівництва кораблів з досконалішими системами зброї
та комплексними автоматизованими системами управління.

На утримання й розвиток ВМС провідні морські дер-
жави світу виділяють певні частки загальних воєнних вит-
рат: США – 32 %, Великобританія – 29 %, Франція – 28 %,
Японія – 23 %, Італія, Німеччина, Китай – по 15 %. На
перспективу до 2011 р. ці держави планують не зниження
коштів з оборонного бюджету для розвитку ВМС, а нав-
паки, їх неухильне зростання: США – на 11 %, Велико-
британія – на 60 %, Німеччина – на 43 %.

До 2010 р. сили загального призначення ВМС інозем-
них держав планують підвищити свої наступальні бойові

можливості в 1,5–2 рази внаслідок якісного удосконален-
ня практично всіх ударних та оборонних компонентів. У той
самий час бойове ядро ВМС України буде представлене
лише чотирма бойовими кораблями з невичерпаними тер-
мінами служби. За цей період провідні морські держави світу
планують побудувати 1379 бойових кораблів різних класів.

Найбільша частка світової продукції воєнного кораб-
лебудування припадатиме на НАТО (24 %) і США (19 %).

Стан розроблення кораблебудівної програми в Україні.
Головний штаб Військово-Морських Сил Збройних Сил
України разом з Науковим центром ВМС на підставі рі-
шення колегії Міністерства оборони України та відповідно
до завдань начальника Генерального штабу Збройних Сил
України розробили проект Національної програми воєн-
ного кораблебудування, який ґрунтується на економічних
можливостях держави та її науково-технічному потенціалі.
Головна мета програми – планування й реалізація заходів
щодо підтримання на мінімально потрібному рівні бойо-
вого потенціалу Військово-Морських Сил на період до
2010 р. з його подальшим збалансуванням і нарощуван-
ням до 2015 р.

Попередня програма передбачала планомірний перехід
від завершення будівництва раніше закладених кораблів
до створення кораблів нових типів після виконання комп-
лексу проектно-конструкторських робіт. У перехідний пе-
ріод передбачалося будівництво кораблів за доопрацьо-
ваними проектами з максимально можливою заміною оз-
броєння, що розробляється й виготовляється підприєм-
ствами України.

Зараз, як і в 1997 р., Національна програма воєнного
кораблебудування є складовою частиною Програми роз-
витку озброєння та військової техніки ВМС і Державної
програми розвитку озброєння та військової техніки на пе-
ріод до 2015 р. На наш погляд, Національну програму воєн-
ного кораблебудування слід розглядати як важливу для
держави цільову програму самостійно.

Національна програма воєнного кораблебудування
має довгостроковий характер і повинна розроблятися на
15 років і більше (створення корабля триває 10–20 років, а
Державна програма розвитку озброєння та військової тех-
ніки Збройних Сил України розрахована на 6–7 років).
Особливості створення кораблів потребують планомірного,
постійного, гарантованого й довгострокового фінансуван-
ня. Національна програма воєнного кораблебудування за
вартістю порівнянна з Державною програмою розвитку
озброєння та військової техніки на період до 2015 р., а за
наукоємністю продукції може її й перевершувати. Саме так
ці програми співвідносяться за обсягом робіт, досліджень
та НДДКР, що підлягають виконанню в процесі їх реалі-
зації. Національна програма воєнного кораблебудування
перетворить Державну програму розвитку озброєння та
військової техніки на період до 2015 р. в громіздкий і не-
ефективний механізм розвитку Збройних Сил у цілому і
ВМС зокрема.

Відсутність до сьогодні затвердженої Національної
програми воєнного кораблебудування та чітко визначе-
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них на державному рівні орієнтирів і перспектив України
стосовно воєнного кораблебудування можуть призвести
до втрати науково-технічного й виробничого потенціалу
суднобудівної галузі країни та повного розриву партнерсь-
ких зв’язків між підприємствами й науковими організаці-
ями України і держав пострадянського простору.

Нині і в перспективі основна частка фінансування ВМС
Збройних Сил України спрямована і надалі буде спрямо-
вуватись насамперед на ремонт і підтримання боєготов-
ності кораблів, терміни служби яких вичерпані й потребу-
ють великих витрат на експлуатацію та ремонт. За оцін-
ками Казенного дослідного проектного центру корабле-
будування України, вартість модернізаційних робіт з
підвищення бойових можливостей старих кораблів буде
порівнянною зі створенням нових. Але можливості модер-
нізації кораблів, що проектувалися в 60–70-х роках мину-
лого сторіччя, в більшості випадків практично вичерпані.

Якщо взяти до уваги всі названі обставини, то стане
зрозуміло, що потрібно негайно розпочати розроблення
проектів нових кораблів. В іншому разі до 2010–2015 рр.,
коли настане об’єктивна потреба замінити корабельний
склад ВМС Збройних Сил України новими бойовими та
допоміжними одиницями, зробити це буде практично не-
можливо, оскільки:

нові кораблі не будуть побудовані навіть за наявності
довгострокового фінансування через відсутність проект-
ної документації;

для створення нових проектів кораблів потрібні будуть
відповідні кваліфіковані фахівці, втрата яких за ситуації,
що склалася нині, очевидна.

У такому разі Україна вимушена буде купувати нові
кораблі за кордоном для поповнення корабельного скла-
ду ВМС. А це для державного бюджету буде в багато разів
витратніше, ніж створення кораблів на вітчизняних під-
приємствах.

На нашу думку, щоб виправити положення у воєнно-
му кораблебудуванні, що склалося на сьогодні, потрібно:

відкорегувати й затвердити концепцію розвитку ВМС
з урахуванням економічних можливостей держави, нових
поглядів на розвиток воєнно-політичної ситуації та необ-
хідності поповнення корабельного складу;

розробити Національну програму воєнного корабле-
будування (до 2020 р.), попередньо опрацювавши струк-
туру й основні методологічні принципи її створення.

Розроблену Національну програму потрібно подати на
розгляд і затвердження до Верховної Ради України. Після
затвердження має бути передбачене фінансування її окре-
мим рядком з Державного бюджету України.

Сподіваємося на розуміння важливості цього питання
з боку керівників держави, оскільки лише в разі успішної
реалізації пропонованих заходів можна буде з достатньою
мірою впевненості говорити про Україну як морську дер-
жаву.

Надійшла до редакції 07.12.2004.
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Розв’язання задач розподілу неоднорідних ре-
сурсів є важливою складовою оперативно-так-
тичних розрахунків, яка забезпечує досягнення
поставленої мети операції (бойових дій) завдя-
ки ефективному використанню наявних сил і

засобів. Такі задачі виникають у процесі визначення на-
рядів засобів розвідки, формування угруповання ППО,
призначення сил ударної авіації по об’єктах противника
тощо. Загальновизнаним підходом до формалізації задач
такого класу є максимізація математичного сподівання
збитку противника за умови відомої ймовірності виконан-
ня поставленого бойового завдання кожним типом засобів
ураження.

У спеціальній літературі наведено декілька постановок
задачі розподілу неоднорідних ресурсів, які в цільовій
функції містять імовірність виконання бойового завдан-
ня. Для більшості з них рекомендується використання спеці-
альних методів розв’язання, які відповідають специфіці
формалізованої постановки. Це потребує наявності дос-
татньої номенклатури спеціального програмного забезпе-
чення, а офіцер-оператор повинен мати відповідну мате-
матичну підготовку.

Отже, пошук узагальненої постановки задачі розподі-
лу неоднорідних ресурсів та відповідного методу її роз-
в’язання є актуальним науковим завданням.

Постановки задачі оптимізації та методи їх розв’язан-
ня. Як зазначено в [1], для задач розподілу ресурсів існує
велика кількість процедур оптимізації, які так чи інакше
засновані на теоремі Куна–Такера. Проте постановка ре-
альних задач у формі математичного програмування при-
зводить, як правило, до значних труднощів. По суті розв’язан-
ня кожної такої задачі стає самостійним дослідженням,
особливо в процесі пошуку цілочислових розв’язків [1].

Наведемо декілька постановок задачі оптимізації роз-
поділу неоднорідних ресурсів та відповідні рекомендовані
методи їх розв’язання.

Постановка 1 [2]. Потрібно розподілити m типів (Ni , i  =
= 1, ..., m) засобів ураження по n об’єктах противника так,
щоб не зосереджувати на одному об’єкті їх надлишкову кіль-
кість. Розподіл характеризується матрицею X = {xij}, де xij –
кількість засобів i-го типу, призначених для ураження j-го
об’єкта. Він повинен забезпечити максимум цільової функції
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0, 1, 2, ..., ;  1, 2, ...,ijx i m j n≥ = = ; xij – цілі, (4)

де cj – коефіцієнт важливості j-го об’єкта; ωij – ймовірність
ураження  j-го об’єкта засобом i-го типу.
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Угнутість цільової функції та лінійність обмежень да-
ють змогу використати для отримання нецілочислового
розв’язку задачі метод можливих напрямків.

Постановка 2 [2]. Потрібно максимізувати математич-
не сподівання сумарного ефекту
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де aij – мінімальна кількість засобів i-го типу, яку доціль-
но призначати на j-й об’єкт.

Ця постановка принципово відрізняється тим, що
цільова функція є невипуклою і задачу можна розв’язати
лише наближено, наприклад, за запропонованим у [2] ал-
горитмом.

Постановка 3 [3]. Потрібно розподілити засоби уражен-
ня по об’єктах так, щоб забезпечити максимум цільової
функції (1) за умови виконання обмежень (4) та (6).

Як і в постановці 1, це задача випуклого програмуван-
ня, яка може бути точно розв’язана як неперервна мето-
дом можливих напрямків. За перше наближення ітерацій-
ного процесу рекомендується використовувати результат,
який дістали методом динамічного програмування, а ціло-
числовий розв’язок дістати способом заокруглення в най-
ближчий бік.

Щоб розв’язати задачу в постановці 3, рекомендується [1]
звести її до приблизно еквівалентної задачі випуклого
програмування, пов’язаної з вихідною малою похибкою.
Тоді нецілочисловий розв’язок дістають відомими мето-
дами, а в цілочисловий його перетворюють, застосовую-
чи деякі евристичні правила [1].

Аналіз наведених постановок задачі розподілу свід-
чить, що вони різняться як за кількістю чинників, що вра-
ховуються, так і за системою обмежень. Питання їх уза-
гальнення може розглядатися лише в тому разі, якщо
одночасно буде запропонований і метод розв’язання та-
кої задачі.

Слід підкреслити, що загальним підходом до розв’язан-
ня задачі в зазначених постановках є двоетапність. На
першому етапі задачі розв’язуються відомими методами
як нецілочислові, а на другому – отримані розв’язки за
деякими правилами перетворюються в цілочислові, проте
тут постає відома проблема оцінювання точності отрима-
ного розв’язку. Отже, в даний час проблема розв’язання
задач розглянутого класу залишається невирішеною і по-
дальший її розвиток має бути спрямований на пошук ефек-
тивного методу розв’язання комбінаторних задач оптимі-
зації.

Розгляд відомих методів [4–6] показав, що найбільш
доцільним, на наш погляд, є використання генетичних
алгоритмів (ГА) [6]. Це пояснюється їх універсальністю,
ефективністю, відсутністю спеціальних вимог до виду
цільової функції та обмежень і можливістю відразу діста-
ти цілочисловий розв’язок. Проте використання ГА по-
требує зведення математичної постановки задачі до виг-
ляду, придатного для застосування ГА.

Узагальнена постановка задачі. На основі викладено-
го було поставлене таке завдання досліджень: розробити
узагальнену постановку задачі розподілу неоднорідних
ресурсів, звести її до вигляду, який уможливить застосу-
вання ГА, та перевірити результати теоретичних дослі-
джень, розв’язуючи конкретні приклади.

Аналіз наведених постановок задачі оптимізації за
кількістю врахованих чинників та за системою обмежень
дав змогу запропонувати таку узагальнену постановку.

Потрібно розподілити засоби ураження по об’єктах
так, щоб забезпечити максимум цільової функції (5) за
умови виконання обмежень (2)–(4). Тоді, змінюючи гра-
ничні значення вихідних даних aij та 0jP , можна формаль-
но дістати всі наведені вище постановки задачі оптимізації.

З огляду на сталість запропонованої структури, задачі
розподілу ресурсів у розглянутих постановках можна роз-
в’язувати, використовуючи один програмний продукт на
основі ГА. Але це потребує визначення функції пристосо-
ваності та відповідної структури хромосоми.

Функцію пристосованості сформовано у вигляді
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Хромосому визначено як послідовність генів, кількість
яких відповідає загальній кількості об’єктів ураження.
Кожен ген є ланцюгом виду 1 2( , , ..., )mx x x , довжина якого
залежить від кількості типів засобів ураження.

Процес оптимізації полягає в багаторазовому генеру-
ванні (за деякими правилами) варіантів хромосоми та
визначенні для них значень функції (7). За оптимальний
розв’язок береться вектор змінних, який відповідає хро-
мосомі з найбільшим значенням функції (7) серед усіх роз-
рахованих.

Щоб перевірити можливість практичного використан-
ня розробленого підходу, в середовищі програмування
Delphi 5.5 створено програму для ПЕОМ, яка дає змогу
розв’язувати задачу оптимізації (2)–(5) з використанням
ГА. Як тестові обрано приклади з [2], для яких відомі
вихідні дані та результати розрахунків.
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Для постановки 1 вихідні дані та результати розра-
хунків наведені в табл. 1 і 2.

Таблиця  1. Вихідні дані для задачі оптимізації в постановці 1

Таблиця 2. Результати розв’язання задачі оптимізації в
постановці 1 за методом можливих напрямків та перетворенням
до цілочислового розв’язку

Для постановки 2 вихідні дані та результати оптимі-
зації наведені в табл. 3 (М = 0,65).

Таблиця 3. Вихідні дані та результати розв’язання задачі
оптимізації за методом динамічного програмування

Для постановки 3 обраховано два контрольні прикла-
ди. Для першого з них вихідні дані та результати наведені
в табл. 4 (m = 2; N1 = 6; N2 = 10; M = 0,917), для другого – в
табл. 5 і 6 (M = 0,836).

Таблиця 4. Вихідні дані та результати розв’язання задачі
оптимізації за методом квадратичного програмування і простим
заокругленням до цілочислового розв’язку

j cj 0jP  ω1 j ω2 j ω3 j 

1 0,2 0,7 0,5 0,0 0,3 
2 0,1 0,8 0,2 0,3 0,0 
3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,0 
4 0,4 0,7 0,0 0,3 0,1 

 

j x1 j x2 j x3 j 
1

1 (1 ) ij
m

x
ij

i=

 
− − ω 

 
∏  

1 1
1 (1 ) ij

mn
x

j ij
j i

c
= =

 
− − ω 

 
∑ ∏  

1 1 0 0 0,500 0,100 
2 1 0 0 0,200 0,020 
3 1 1 0 0,520 0,156 
4 0 0 2 0,640 0,256 

Загалом 3 1 2  0,532 

 

j сj ωj aj xj 

1 0,12 0,6 1 3 

2 0,16 0,6 2 4 

3 0,08 0,4 0 1 

4 0,14 0,8 2 3 

5 0,23 0,7 3 5 

6 0,1 0,7 1 2 

7 0,17 0,85 4 0 

Загалом    18 

 

Таблиця 5. Вихідні дані для задачі оптимізації в постановці 3

Таблиця 6. Результати розв’язання задачі оптимізації в
постановці 3 за методом можливих напрямків та простим
заокругленням до цілочислового розв’язку

Порівняння результатів розрахунків, отриманих за
розробленою програмою, свідчить, що використання ГА
дає змогу знайти всі контрольні варіанти розподілу засобів
ураження, що є доказом потенційно високої обчислюваль-
ної ефективності ГА.

Як бачимо, метод генетичних алгоритмів є досить пер-
спективним і застосування його уможливлює ефективне
розв’язання задач розподілу неоднорідних ресурсів у роз-
глянутих постановках.

Проте використання ГА ще не розв’язує проблему оці-
нювання ступеня наближення отриманого розв’язку до
дійсного оптимуму. Тому подальший розвиток запропо-
нованого підходу вбачається в розробленні методології
розв’язання задач розподілу неоднорідних ресурсів за ГА
як сукупності поняттєвого апарату, методів і методик.
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