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Національна 
і глобальна безпека 

З 

К. П. Морозов, 
Глава Місії України при НА ТО, 
Надзвичайний і повноважний посол України 

Політологічне 
обґрунтування 
євроатлантичного 
вибору України 
Розглядаються аргументи доцільності євроатлантичного вибо-
ру серед таких можливих підходів до побудови системи безпеки 
України, як позаблоковість, приєднання до Організації Договору 
про колективну безпеку або членство в НАТО. 

Початок нової виборчої кампанії в Україні на-
прикінці 2005 р. дав старт новим обертам анти-
євроатлантичної риторики. На тлі відомих з 
минулих виборів позиційних висловлювань 
з'явилися нові, підкріплені практичними дія-

ми щодо ініціювання референдуму. Цілком очевидно, що 
постановка питання стосовно референдуму в умовах майже 
повної інформаційної блокади щодо його суті заздалегідь 
розрахована на негативні наслідки цього заходу з їх подаль-
шим широким використанням. Слід зазначити, що наслідки 
такого референдуму не відображатимуть реального вибору 
людей. Вони лише віддзеркалюватимуть стан інформацій-
ного голоду громадськості в питаннях безпеки особистості, 
суспільства й держави, а також ставлення до цього політич-
ного керівництва країни. Не вдаючись у полеміку з ініціато-
рами референдуму, спробуємо навести деякі політичні аргу-
менти щодо євроатлантичного вибору України з можливих 
варіантів побудови системи безпеки, якими є позаблоко-
вість, приєднання до Організації Договору про колективну 
безпеку, членство в HATO. Йдеться про аргументи, які, на 
нашу думку, стосуються зазначених систем в суто інформа-
ційній сфері і не мають жодного політично-агітаційного на-
вантаження. 

Насамперед поставимо запитання: чим сьогодні харак-
теризується політичний аспект відносин між країнами Євро-
пи, зокрема у сфері безпеки? Відповідь очевидна: розши-
ренням військово-політичного оборонного союзу НАТО та 
його трансформуванням у Євроатлантичну систему безпе-
ки з завданнями, що виходять далеко за межі безпосеред-
ньої оборони. Таке розширення відбувається на основі 
збільшення можливостей Євроатлантичної системи внаслі-
док контрибуції оборонних можливостей нових членів сис-
теми та переходу національних систем безпеки контрибу-
торів до іншої якості. Характерним для цього процесу є та-
кож трансформування окремих елементів трансатлантичної 
системи безпеки в архітектуру всеохопної системи безпеки 
країн Європи. Саме це висуває питання щодо належності 
до системи тепер і, особливо, в майбутньому тих країн, які 
не є її членами і національні інтереси яких забезпечуватиме 
нова система відносин без їх ефективної участі. Доказом 
цього є те, що в процесі трансформування Європейського 
Союзу та Організації Північноатлантичного Договору все 
більше стає очевидним, що позаблоковий статус країни, 
якою б розвиненою вона не була, не забезпечуватиме її пов-
ноправної участі в політичному процесі. За цих умов націо-
нальні інтереси України потребують однозначності й послі-
довності в дотриманні обраних нею ще на початку 1990-х 
років основних напрямів і пріоритетів зовнішньої політи-
ки, зокрема в її реалізації на інтеграційному напрямі. 

Причини проблем, що існують на цьому напрямі, за роки 
незалежності України не змінилися. Існуючий і досі розрив 
у рівнях розуміння та підтримки інтеграційної політики без-
пеки між політичною елітою й експертами в цій сфері, з одно-
го боку, та громадськістю, з другого, яскраво свідчить про 
те, що питання вибору моделі національної системи безпеки 

аїни сьогодні так само актуальне, як і п'ятнадцять Морозов К. П.. 2006 для Укр 
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років тому. Непоінформованість громадськості, а відтак 
відсутність належної підтримки інтеграційної політики дер-
жави впродовж цих років стримує, час від часу призупиняє, 
а то й дає зворотний хід у реалізації сприятливих можливо-
стей для України. Недостатня інформованість із питань, що 
становлять суспільний інтерес, зокрема, про переваги й не-
доліки колективної та індивідуальної систем, вартісні по-
казники переходу або збереження існуючої системи, а та-
кож політичні наслідки цього дня стосунків України з її най-
ближчим сусідом - Росією, спричиняє збереження в суспіль-
стві поглядів, штучно сформованих ще в радянські часи на 
основі стереотипів "холодної війни". Народу несправедливо 
приписується позиція несприйняття інтеграції України в між-
народну систему безпеки через нібито її агресивність, еконо-
мічну невигідність членства в ній і, головне, несприйняття її 
Росією, отже, через можливе погіршення стосунків з нею. 

Живучість і успішність поширення таких поглядів у сус-
пільстві грунтуються на основі інформаційно-психологіч-
ного чинника та зміцнюються відповідно до рівня інтенсив-
ності пропагандистських впливів зовнішніх заінтересованих 
сил. як і певних внутрішніх політичних кіл. Цією "нішею" 
намагаються скористатися для своєї виборчої кампанії полі-
тики - ініціатори проекту Закону про нейтралітет України. 
Отже, збереження незадовільного стану поінформованості 
українських громадян і відсутність відкритої дискусії в 
суспільстві з питань політики безпеки держави й інтегра-
ційної політики вигідне не українському народові, а пере-
довсім тим. хто навмисно приховує від людей правду, хто. 
як і в часи "холодноївійни", спеціально нав'язує непоінфор-
мованим пропагандистські спецрозробки. Але правда про 
міжнародну систему безпеки, зокрема про Організацію 
Північноатлантичного Договору та вибір системи відно-
син з нею країн Центрально-Східної Європи й інших регі-
онів світу і формат стосунків з нею України та Росії, містить-
ся в звичайній, неупередженій інформації. Розкриттю дея-
ких її "таємниць" та викладу авторських оцінок і присвяче-
но цю статтю. 

Вибір країн Центрально-Східної Європи 
Небагато громадян України знають, що після падіння 

Берлінського муру, розпуску Організації Варшавського 
Договору (ОВД) у 1989 р. та розвалу С Р С Р у 1991 p. НАТО 
започаткувала програму "Партнерство заради миру" (ПЗМ). 
якою запропонувала співпрацю країнам - колишнім воро-
гам з ОВД. Відтоді почали проходити докорінні реформи 
політичної та воєнної організації НАТО. Вони супрово-
джуються підвищенням рівня її відкритості, а практичне ско-
рочення органів управління, структур і чисельності військ 
розгорнених угруповань та миротворча діяльність і запрова-
дження програм невійськового співробітництва стали дока-
зом здатності Н А Т О адаптуватися до нових умов. Не було 
в той час міжнародної структури, яка могла б запропонува-
ти. організувати й ефективно здійснювати спільні заходи 
міжнародного характеру стосовно контролю над озброєн-
ням. реформування величезних військових структур, ство-
рення нових, раніше невідомих для колишнього СРСР і 

країн його коаліції, основ демократичного цивільного кон-
тролю за ними. Нова система відносин падала можливість 
тримати під політичним контролем весь хід демонтажу війсь-
кової машини колишньої Організації Варшавського Дого-
вору та СРСР. Цей внесок НАТО в європейську стабільність, 
безпеку і мир сприяв стрімкому зростанню довіри народів 
до Альянсу. Упродовж п'ятнадцяти років, що пройшли після 
завершення "холодної війни", десять країн Центрально-
Східної Європи - колишніх супротивників по воєнних бло-
ках. інтенсифікуючи, за підтримки своїх громадян, співпра-
цю, приєдналися до НАТО і стали повноправними членами 
Альянсу. Серед них колишні союзники по ОВД і наші сусі-
ди Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Болгарія. Руму-
нія та колишні союзні республіки, а нині незалежні країни 
Литва, Латвія й Естонія. Членом Н А Т О стала також ко-
лишня югославська республіка, а нині незалежна держава 
Словенія. Ці країни пройшли складний і багаторічний шлях 
підготовки, наполегливо реформуючи політичні й еконо-
мічні системи та системи їхньої безпеки. Повне і якісне вико-
нання планів дій надало можливість цим країнам досягти 
критеріїв готовності до членства в НАТО. 

Без перебільшення можна констатувати, що Н А Т О - це 
організація, яка об'єднала в мирному й ефективному співро-
бітництві та міфотворчості більшість країн Євроатлантич-
ного простору. Такий висновок підтверджують відомі факти. 
На даний час 46 країн Європи.й Центральної Азії об'єднані 
з НАТО в багатосторонньому форумі - Раді євроатлантично-
го партнерства (РЄАП). З загальної кількості 25 кра їн -чле -
нів Європейського Союзу 19 є членами НАТО. а з 46 країн -
членів Ради Є в р о п и 2 4 - ч л е н и НАТО. Склад ОБСЄ налічує 
52 країни Європи й Північної Америки, з яких 26 - члени 
Н А Т О і майже стільки - її партнери. 

Рамки партнерства не обмежують можливостей розвитку 
стосунків його учасників з Альянсом. Майже всі країни-парт-
нери мають амбітні плани щодо таких стосунків. З 20 країн -
членів РЄАП. які на цей час не є членами НАТО. три держа-
ви - Албанія. Македонія та Хорватія - працюють над вико-
нанням Плану дій щодо членства в Альянсі, а інші або мають 
Індивідуальні плани дій партнерства (Вірменія. Грузія), або 
активно співпрацюють, ведучи водночас національну диску-
сію щодо подальшого формату стосунків з Альянсом (Авст-
рія. Ірландія. Фінляндія. Швеція). Трансформація останніх 
країн заслуговує на особливу увагу. З'являється багато ана-
літичних матеріалів стосовно того, що ці країни почали ви-
знавати свій традиційно позаблоковий статус таким, який у 
сучасних умовах не повною мірою гарантує їхню безпеку, 
а також не дає можливості в майбутній системі європей-
ської безпеки активно представляти власні національні інте-
реси. Обговорення можливості й доцільності приєднання до 
Н А Т О останнім часом стало актуальним питанням внут-
рішньополітичного життя, зокрема. Фінляндської Республіки. 
Відповідно до цього змінюється загальносуспільна думка в 
країні. За результатами опитувань населення, у 2004 р. май-
же 70 % фінів висловлювалися проти членства своєї держа-
ви в Альянсі. Але, як свідчать дані останніх соціологічних 
досліджень, кількість прихильників членства Фінляндії в 
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НАТО починає повільно зростати. Ніші за вступ країни до 
Альянсу висловлюється 26 % населення, проти - 55 %. 

Отже, вибір країн Цептрально-Східної Європи на користь 
співпраці та подальшого членства в HATO свідчить про праг-
матичність їхнього підходу в питанні ставлення до НАТО як 
до основи гарантій миру в Європі й однієї з основ майбутньої 
архітектури європейської безпеки. На таких основах і з ура-
хуванням регіональних особливостей успішно розвивається 
середземноморський діалог НАТО з Алжиром, Єгиптом, Йор-
данією, Мавританією. Марокко й Тунісом. Здійснюються 
регулярні контакти Брюсселя з Китаєм і Японією. 

Особливе місце в цьому ряді форматів відносин нале-
жить інституту стосунків НАТО-Рос ія . Особливість його 
полягає в тому, що саме на цьому напрямі в Україні фор-
мується багато неправди та спекуляцій, покликаних боляче 
вдарити по доброзичливих почуттях українських людей до 
їхніх сусідів у "близькому зарубіжжі". Це питання стоїть 
також в арсеналі аргументів "проти" в організаторів так 
званого референдуму щодо інтеграції. Насправді немає 
жодної підстави будувати аргументацію проти нашої інтег-
раційної політики на основі тези про те, що Росія не сприй-
має Н А Т О як партнера і новий формат стосунків Україна-
HATO зашкодить нашим відносинам з Росією. Це є простою 
підміною фактів і неправдою. Адже інтенсивність розвитку 
стосунків Росії з Альянсом, навпаки, свідчить про її націо-
нальний інтерес у поглибленні співробітництва з НАТО. Від 
1994 р. Росія є також учасником П З М . а з травня 1997 p.. 
навіть раніше за Україну. Росія встановила з Н А Т О особ-
ливі стосунки і постійно зміцнює свій статус особливого 
партнера. Під час зустрічі, що відбулася на базі італійських 
ВПЄ Пратіка ді Маре поблизу Рима 28 травня 2002 p.. глави 
держав та урядів країн - членів Н А Т О й Російської Федера-
ції започаткували "нову еру" співпраці між Росією та НАТО. 
Вони підписали Римську декларацію "Відносини Росія-НАТО: 
нова якість", згідно з якою офіційно покладено початок Раді 
Росія-НАТО. Під час церемонії підписання зазначалося, що 
цей форум служитиме основною структурою та місцем роз-
витку відносин між Н А Т О й Росією. 

На ідею створення Ради Р о с і я - Н А Т О наштовхнули 
трагічні події 11 вересня 2001 p.. коли були здійснені теро-
ристичні акти проти Сполучених Штатів Америки. З огляду 
на це, виникла потреба в тіснішій співпраці між Росією та 
НАТО щодо подолання викликів - тероризму та поширення 
зброї масового знищення. Ця нова Рада стала наступницею 
Постійної спільної ради Росія-НАТО. яка була створена 
згідно з Основоположним актом Росія-НАТО 1997 р. Нова 
Рада Росія-НАТО покликана підняти відносини між сторо-
нами на якісно новий рівень, забезпечуючи "механізм для про-
ведення консультацій, досягнення консенсусу, впроваджен-
ня співпраці, ухвалення спільних рішень і запровадження 
спільних дій країнами - членами НАТО й Росією з широкого 
кола питань безпеки в Євроатлантичному регіоні. Питаннями 
в галузі безпеки, які становлять обопільну заінтересованість, 
на даному етапі були боротьба з тероризмом, врегулювання 
криз, нерозповсюдження зброї масового знищення, контроль 
над озброєннями та заходи, спрямовані на зміцнення довіри. 

протиракетна оборона на театрі воєнних дій. пошуково-ря-
тувальні операції на морі, співпраця між військовими струк-
турами та оборонна реформа, надзвичайні стани цивільного 
характеру, нові загрози та виклики безпеці. 

З підписанням Декларації формат особливих стосунків 
Рос ія -НАТО фактично перетворився з " 19+1" у "двадцят-
ку". З того часу Росії вперше в історії Н А Т О надано право 
не лише брати участь в обговоренні питань, з яких Північно-
атлантична Рада НАТО приймає рішення, а й право голосу 
в прийнятті рішень, у тому числі з питань, що торкаються 
національних інтересів України. Експерти про це дуже доб-
ре знають, але цього не знають люди, яких щодня лякають 
погіршенням українсько-російських відносин через набли-
ження України до НАТО. З приєднанням до НАТО в травні 
2004 р. семи нових країн стосунки Росії з новим Н А Т О вже 
визначаються форматом "27". Це означає, що за столом 
прийняття рішень представлені не партнери Н А Т О і Росія, 
а спільний політичний орган - " 2 7 " . Загалом можна ствер-
джувати. що досвід Росії від самого початку 1990-х років 
свідчить про незмінний характер поступового розвитку її 
відносин з НАТО. Без явних проголошень намірів щодо член-
ства основою цих відносин є досягнення двох цілей - макси-
мального входження в структури Н А Т О і участь на однако-
вих правах у прийнятті рішень. Поступове досягнення цих 
цілей підтверджує стратегію Росії щодо НАТО. яку інакше 
як національним інтересом Росії назвати не можна. З пев-
ною мірою вірогідності не можна також відкидати, що пев-
ного дня стосунки Рос ія -НАТО перейдуть у нову якість і 
постане питання про членство Росії в Альянсі. 

То як може зашкодити нашим двостороннім стосункам 
Україна, забезпечуючи власний національний інтерес у тій 
самій сфері? Хіба що тим. що з набуттям членства в Н А Т О 
Україна ввійде в нову якість за демократичними європейсь-
кими критеріями, суттєво зросте авторитет української дер-
жави. зміцняться гарантії її безпеки й утвердиться її полі-
тична незалежність. А хіба це не є інтересом Росії - нашого 
стратегічного партнера й доброго сусіда? Свої наміри бути 
вірною зобов'язанням у стосунках з Росією Україна неодно-
разово підкреслювала. 

Слід зазначити, що й Україна, і Росія мають спільного 
недоброзичливого противника нормального розвитку взає-
мовідносин, у тому числі з урахуванням чутливих моментів 
історії. Це - неприхований екстремізм, який дотримується 
інших теорій розвитку світу. Окремі з них. на тлі тих пози-
тивних змін у стосунках Рос ія -НАТО. які сталися останні-
ми роками і сприяють зростанню міждержавної й міжконти-
нентальної довіри. наводять на серйозні роздуми стосовно 
щирості політики Росії. Суспільно небезпечними наслідка-
ми таких розробок є формування певних настроїв щодо ро-
сійського бачення майбутньої трансформації системи без-
пеки в Європі, яке грунтується не на процесі розширення 
НАТО на схід і до якого залишаються в опозиції політичні 
і владні кола держави, а на власній геополітнчній ролі Росії 
з перетворенням його в процес утворення власного полюсу 
сили, з власним політичним і військовим лідерством. Роз-
робки деяких російських політологів шокують своєю від-
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вертістю стосовно дійсних цілей російської політики щодо 
НАТО. За О. Владимировим [1], стратегія Росії щодо НАТО 
(так звана стратегія непрямих дій) передбачає входження 
Росії в політичні й військові структури Н А Т О і, з викорис-
танням свого впливу в них та делегуванням до них своїх 
союзників, "трансформування процесу розширення Н А Т О 
на схід у процес розширення Системи колективної безпеки 
С Н Д на захід". 

Хіба така політика, якщо її серйозно брати до уваги, є 
ближчою для ментальності української миролюбної нації? 
Хіба така політика Росії, якщо її підтримувати, надасть 
Україні тих зростань, про які згадувалось вище? Такі підхо-
ди до процесу трансформування навпаки, найімовірніше, 
формують геополітичні чинники небезпеки для демократич-
ного розвитку обох країн і загострюють питання вибору 
Україною свого інтересу. 

Вибір України 
За наслідками "Помаранчевої революції" 2004 р. Украї-

на здобула шанс перейти від "епохи втрачених можливостей" 
щодо приведення її національної безпеки у відповідність 
сучасному стану міжнародної системи безпеки до реальних 
і успішних дій у цьому напрямі. 22 лютого 2005 р. Прези-
дент України В. Ющенко на засіданні Комісії Укра їна -
Н А Т О в Брюсселі окреслив головні завдання в цій сфері. 
Він зазначив, що сьогодні одним з головних українських 
пріоритетів є зближення з Альянсом. Україна зацікавлена в 
приєднанні до Плану дій щодо членства в Н А Т О вже най-
ближчим часом, вважаючи це першим кроком на такому 
шляху. Здійснено й перші практичні заходи. Зокрема. 21 квітня 
2005 р. Президент України своїм Указом відновив поло-
ження Воєнної доктрини України, де визначено, що кінце-
вою метою інтеграційної політики України є вступ до 
Н А Т О - організації, яка визнана основою загальноєвро-
пейської безпеки. У квітні минулого року Україна започат-
кувала Інтенсифікований діалог з Н А Т О щодо її намірів 
стати членом Альянсу та здійснити відповідні реформи. Зміст 
реформ, які потрібно здійснити Україні, виконуючи щорічні 
Плани дій, дає змогу високо оцінити новий стимул для по-
дальшого розвитку країни та вдосконалення її політичної, 
економічної й оборонної систем. Саме з НАТО, як політично-
військовим союзом двадцяти шести (на цей час) демократич-
них країн Європи та Північної Америки, асоціюється уяв-
лення інформованого суспільства про стабільність, мир і 
міжнародну систему безпеки на широкому Євроатлантично-
му просторі. Національна безпека України, зокрема її полі-
тична незалежність, територіальна цілісність, демократич-
ність політичної системи, рівень економічного розвитку, 
співвідношення між витратами на оборону та здатністю воєн-
ної організації, визначальною мірою пов'язана з рівнем сто-
сунків і перспектив у сфері відносин з міжнародною систе-
мою безпеки. 

Успіх реалізації зазначених завдань значною мірою за-
лежить від цілеспрямованої внутрішньої та зовнішньої полі-
тики держави. Найголовнішим у цьому є розуміння та 
підтримка такої політики суспільством. З огляду на це. 

громадяни України мають знати, для чого Україні потрібне 
членство в НАТО, якими є механізм, часові рамки та про-
цедура приєднання до Альянсу, а також якими політичними 
заходами має забезпечуватися цей процес. Очевидно, що 
інформація з цих та інших питань, що торкаються призна-
чення, функціонування й розвитку НАТО, формує у людей 
власні знання, які є основою особистої громадянської пози-
ції. За принципи, сформовані на основі власних знань і до-
свіду, людина готова боротися. Вона може надавати інфор-
мацію іншим, бути переконливою та вміти переконувати, 
використовуючи свій авторитет, заснований на знаннях пред-
мета дискусій. Але найголовніше те, що людина здатна ар-
гументувати не з чужого голосу, а з власного, який потре-
бує знань передовсім інформації стосовно тих аргументів, 
які є основою позиції організаторів референдуму з питань 
інтеграції. Складовими такої позиції є позаблоковий ста-
тус країни, ворожість до Альянсу, непомірна вартість член-
ства в ньому та несприйняття його Росією, отже, загроза 
погіршити наші стосунки з нею. 

Україна розпочала політичні контакти з НАТО від 1990 p., 
відразу після прийняття Декларації про державний сувере-
нітет. І хоча в Статті IX цього документа йдеться про намі-
ри бути позаблоковою державою, Україна ніколи не відки-
дала співпрацю з європейськими структурами, в тому числі 
й структурами безпеки. З юридичного погляду, таке форму-
лювання не означало законодавчого закріплення за Украї-
ною статусу постійного нейтралітету, оскільки в Декларації 
проголошувався лише намір стати в майбутньому нейтраль-
ною державою. 

Як зазначають політологи, позаблоковий статус допоміг 
Україні утриматися від того, щоб бути затягнутою Росією 
до створення альтернативного НАТО військово-иолітично-
го союзу на сході Європи з домінуванням Росії. У цьому 
була історична роль позаблокового статусу в історії фор-
мування оборонної політики нашої держави. Тепер ця роль 
відпала, оскільки Н А Т О своїм розширенням на схід одно-
значно зміцнила свої позиції в Східній Європі. Відсутність 
конституційної норми щодо подальшого дотримання Украї-
ною позаблокового статусу дає можливість вигідно розв'язу-
вати питання членства її у військово-політичному союзі з ін-
шими країнами. Отже, в першому наближенні суть вибору 
для України полягає в оціненні переваг індивідуальної й 
колективної систем оборони, а надалі - двох існуючих сис-
тем - НАТО й Організації Договору про колективну безпеку. 

Як відомо з воєнно-політичної науки, різниця між індиві-
дуальною та колективною системами оборони зумовлюєть-
ся передусім прийнятим способом використання оборонно-
го потенціалу, а відтак - оборонними можливостями краї-
ни. За визначенням частки різних компонентів у формуванні 
оборонних можливостей, як кінцевої мети оборонної полі-
тики, вважають, що оборонні можливості за колективного 
способу використання оборонного потенціалу є вищими за 
ті, що базуються на індивідуальному способі. При цьому 
оборонний потенціал може бути меншим за той, що викори-
стовується індивідуально. Країна, яка хоче скоротити обо-
ронні витрати, не завдаючи шкоди власній обороноздат-

Наука і оборона 1 2006 



Політологічне обґрунтування 
євроатлантичного вибору України 7 

пості, має замінити індивідуальний спосіб використання сво-
го оборонного потенціалу на колективний. В іншому разі не-
минуче знижуватимуться оборонні можливості не лише в про-
цесі скорочення структур і чисельності воєнної організації 
країни, але й з огляду на вдосконалення оборонних можли-
востей інших країн, з якими їх порівнюють. Іншими словами, 
зменшення воєнного бюджету можливе лише в перспективі, 
коли доведену до високого рівня організацію власних зброй-
них сил держава з прийняттям колективного способу викори-
стання оборонного потенціалу зможе інтегрувати на спільних 
оборонних завданнях у міжнародну систему безпеки. Отже, 
якщо говорити про переваги колективної системи оборони, 
то їх очевидність у сучасних умовах полягає саме в цьому. 
Через це таким шляхом і йдуть країни, приєднуючись до 
військово-політичних союзів. Інша річ. членство в якій зі зга-
даних організацій є вигіднішим для України. 

Як відомо. Н А Т О й Організація Договору про колек-
тивну безпеку мають різний рівень критеріальних вимог до 
потенційних кандидатів на членство. Для Н А Т О вони виз-
начені так званими критеріями готовності, яким країна має 
відповідати, якщо хоче розраховувати на запрошення до 
переговорів про членство. Ці критерії передбачають напря-
ми, за якими має здійснюватися підготовка до приєднання. 
Лише за реальними оцінками успіхів на цих напрямах краї-
на може бути визнана кандидатом на членство і запрошена 
до спеціальних переговорів. Процес переговорів може три-
вати півтора роки і більше, а шлях, який доводиться прохо-
дити країнам-аспірантам, вимірюється роками. Для сучас-
них умов уже не характерні приклади Польщі. Угорщини та 
Чехії, які були визначені кандидатами й запрошені до пере-
говорів про приєднання в липні 1997 p.. а в березні 1999 р. 
набули членства в Альянсі. Країни останньої хвилі розши-
рення Н А Т О були визначені кандидатами під час квітнево-
го 1999 р. саміту Н А Т О у Вашингтоні, а як члени Н А Т О 
репрезентовані на Стамбульському саміті. що відбувся в 
червні 2004 р. Чотири роки були використані на підготов-
ку до відповідності вимогам, які визначені Планом дій щодо 
набуття членства в НАТО. Плай був прийнятий на саміті 
1999 р. у Вашингтоні і відтоді він є необхідним механізмом, 
що визначає напрями та зміст підготовки. Інші приклади 
ще яскравіше характеризують обсяги підготовки, особли-
во для групи країн, до якої умовно можна зарахувати й Ук-
раїну. У 2005 р. Хорватія, яка разом з Албанією та Македо-
нією працює над виконанням Плану дій, розпочала вже його 
сьомий цикл. 

План дій щодо набуття членства в Н А Т О напрямами 
реформ визначає політичну й економічну сфери, а також 
сферу безпеки країни та реформування її збройних сил. їхнім 
змістом є створення демократичної політичної системи з 
усіма її елементами - громадянським суспільством, вільни-
ми виборами, правами людини, свободою слова та іи. Розу-
міння змісту цих елементів ґрунтується на загальноприйня-
тих у демократичному світі цінностях - здобутках демок-
ратії. Передбачається економічний розвиток на основі прин-
ципів ринкової економіки, забезпеченості та широкого 
здійснення соціальних програм. Важливою вимогою до обо-

роноздатності держави є забезпечення її на основі високо-
організованих реформованих збройних сил, впровадження 
системи демократичного цивільного контролю в збройних 
силах та інших структурах сектору безпеки тощо. 

У загальному плані підготовки країна - кандидат на 
членство в Альянсі протягом багатьох років кардинально 
перебудовує політичну, економічну й оборонну системи. 
Головною метою цих процесів, як і наслідком для суспіль-
ства, є суттєва демократизація умов життя людей, розши-
рення та міжнародне гарантування їхніх прав і свобод, осу-
часнення основ економічного розвитку країни, міжнарод-
ний контроль за ефективним використанням державного 
бюджету, доступ до високих технологій у виробництві та 
кооперація в цій сфері, оптимізація структур і чисельності 
елементів воєнної організації держави, міжнародні гарантії 
безпеки від них для суспільства. зрештою, забезпечення влас-
ної обороноздатності, приєднання до сукупного оборонно-
го потенціалу та здійснення внеску в міжнародну безпеку. 

Організація Договору про колективну безпеку не вису-
ває, принаймні офіційно та відкрито, будь-яких критеріїв 
готовності. Кандидатам на вступ не потрібно приймати якісь 
програми та плани. Отже, вибір на користь Н А Т О очевид-
ний. Такий висновок підтверджується багатьма іншими ар-
гументами. 

Для чого Україні 
потрібне членство в НАТО? 

Відповідь на це запитання формується внаслідок комп-
лексного оцінювання потреб і можливостей держави, яке 
визначає оптимальний підхід до виконання двоєдиного зав-
дання - забезпечення сталого економічного розвитку та га-
рантованої безпеки. Оцінка може складатися з геополітич-
них, фінансово-економічних, оборонних і прагматичних 
висновків. 

Геопо.іітичпі висновки. Україна - європейська держа-
ва, яка прагне бути серед країн Європейського Союзу, тому 
що цей Союз є демократичним об'єднанням розвинених країн 
з соціально орієнтованою економікою. Як європейська дер-
жава. Україна має бути елементом нової архітектури євро-
пейської безпеки, де її життєво важчиві інтереси забезпечу-
ватимуться за її участі. Не набувши членства в новій сис-
темі, Україна й надалі не матиме, крім можливості робити 
політичні заяви, жодних інших важелів впливу на прийнят-
тя рішень з урахуванням її національних інтересів. Отже, 
Україні насамперед потрібно бути дійсним членом міжна-
родної системи безпеки. 

Фііісшсово-економічіїі висновки. Маючи бажання фінан-
сово забезпечувати виконання програм соціального розвит-
ку та нагальну потребу в гарантованій власній безпеці, яка 
пов'язана зі збільшенням витрат на оборону, Україна де-
далі частіше стає перед дилемою "або/або" . Вона не має 
можливостей збільшувати свої економічні, фінансові та 
людські ресурси для утримання воєнної організації за мир-
ного часу і відповідних мобілізаційних резервів у структу-
рах і чисельності, достатніх для протистояння викликам її 
безпеці. Непомірний тягар для економіки, яким є утримання 
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та розвиток оборонного потенціалу позаблокової країни, 
можна зменшити лише внаслідок зміни способу його вико-
ристання. У цьому разі Україна матиме можливість скоро-
тити оборонний потенціал без зниження обороноздатності. 

Зі вступом до Н А Т О поліпшиться інвестиційна приваб-
ливість України в очах міжнародного інвестора. Про це 
свідчать аналітичні матеріали з економіки країн - нових 
членів Альянсу. Зокрема, інвестиції Словенії в 2002 р. стано-
вили 3,6 млрд євро, а в 2003 р. - 5.1 млрд євро. У рік вступу 
Румунії до НАТО обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 
141 % порівняно з попереднім роком. Рівень прямих зарубіж-
них інвестицій у Словаччині наприкінці 1998 р. становив 
2128 млн доларів С Ш А . наприкінці 1999 р. - 2272 мли до-
ларів С Ш А (приріст - 6.77 %), а наприкінці 2000 р. зріс до 
3738 млн доларів С Ш А (на 64.52 %). Протягом 2001 р. рівень 
прямих зарубіжних інвестицій в словацьку економіку зріс 
на 29,38 % і становив 4836 млн доларів С Ш А . У 1997 р. в 
економіку Польщі інвестовано 2.7 млрд доларів С Ш А , у 
1998 р. - 5 млрд. а в 1999 р. - році вступу Польщі до Н А Т О -
вже 8 млрд доларів С Ш А . Щ о д о Чехії й Угорщини цифри 
ще більше вражаючі. У 1997 р. прямі іноземні інвестиції в 
економіку цих країн становили відповідно 4 і 6,2 млрд, у 
1998 р . - 9 , 8 і 10,2 млрд. а в 1999 р . - 1 2 , 8 і 14,5 млрд дола-
рів США*. 

З десяти країн - сусідів України по суходолу і в басейні 
Чорного моря** шість є членами НАТО. їхні воєнні можли-
вості визначаються сукупним воєнним потенціалом Альян-
су. Значно більшим, порівняно з українським, є воєнний 
потенціал Росії. За цих умов Україна не може мати адек-
ватного рівня своїх оборонних можливостей. Намагання 
збільшити його обов 'язково й остаточно зруйнують її еко-
номіку (як це сталося в колишньому СРСР та країнах - його 
сателітах). Зі вступом України до Н А Т О зміниться спосіб 
використання оборонного потенціалу з автономного, зі спи-
ранням на власну економіку та власний оборонно-промис-
ловий комплекс, на колективний військово-політичного 
союзу, люди відчують зв'язки між забезпеченням обороно-
здатності країни та спроможністю її економіки здійснюва-
ти соціальні програми. 

Оборонні висновки. Що загрожує Україні'.' Чому запо-
бігти має бути здатна держава в інтересах національної без-
пеки? Європейська стратегія безпеки, ухвалена в Брюсселі 
12 грудня 2003 p.. визначає тероризм, розповсюдження зброї 
масового ураження, регіональні конфлікти, державне бан-
крутство та організовану злочинність як ключові загрози. 
Згідно з цим документом, для відповідного реагування на 
виклики Європейський Союз має збільшити можливості обо-
рони спільних цінностей, базових інтересів і суверенітету 
Союзу, зміцнити безпеку всієї організації та кожного її чле-
на, а тим самим захистити мир, посилити міжнародну безпе-
ку. посприяти міжнародному співробітництву, розширен-

* Статистичні дані національних банків названих країн розмі-
щені на офіційних veb-сторінках. 

** Російська Федерація. Білорусь. Польща. Словаччина. Угор-
щина. Молдова. Румунія. Болгарія. Грузія. Туреччина. 

ню демократії й законності та подальшому зростанню рівня 
поваги до прав людини і фундаментальних свобод [2]. Це 
вихідна позиція Європи в розбудові системи її безпеки. 

Україна не є членом організацій систем безпеки. Разом з 
тим, говорити про сумнівну оборонну достатність структур і 
чисельності нашої воєнної організації, як це не раз чули від 
попередньої влади, принаймні некоректно. З одного боку -
потенціал Росії, а з другого - інтегрований на спільних зав-
даннях потенціал 26 держав. То якою має бути при цьому 
достатність позаблокової України? А от можчивості кожної з 
цих 26 країн, згідно з Вашингтонською угодою (1949 p.), до-
рівнюють можливостям всієї організації. 

Неможливо збільшити оборонний потенціал України до 
рівня сукупного воєнного потенціалу 11 АТО або до рівня 
воєнного потенціалу Росії без згубних наслідків для еконо-
міки держави. Збалансованість між достатністю оборонних 
можливостей країни й можливостями запровадження та 
здійснення соціальних програм забезпечується скороченням 
національного оборонного потенціалу з одночасним пере-
ходом до колективного способу його використання*. Нові 
члени Альянсу це вже відчувають. З приєднанням до НАТО 
показники їхньої обороноздатності збільшилися в десятки 
разів (див. таблицю). 

Підвищення обороноздатності країн - нових членів НАТО** 
(кількість разів) 

Країна 

За 
чисельністю 
регулярних 

збройних сил 

За 
мобіліза-
ційними 

ресурсами 

За 
боновими 
літаками 

За 
танками 

За 
польовою 

артилеріею 

Польща 15.5 11.8 20.7 14.9 31.2 

Угорщина 75.8 47.2 85.2 20.1 21.3 

Чехія 51.2 45.4 61.4 24 37 

Отже, "оборона за всіма азимутами", без урахування 
сучасного стану і перспектив розвитку міжнародної систе-
ми безпеки, - нереальне завдання для сучасного воєнного 
потенціалу України. Саме тому майже всі країни - сусіди 
України та інші європейські держави розв'язують цю проб-
лему. формуючи сукупний оборонний потенціал колектив-
ної безпеки за принципом "власна безпека через безпеку дня 
всіх"***. 

Прагматичні висновки. Сьогодні основу майбутньої ар-
хітектури європейської безпеки уособлюють Європейський 
Союз і НАТО. які трансформуються на основі спільної євро-
пейської політики безпеки й оборони. Підґрунтям цієї полі-
тики є принцип безпеки для всіх через безпеку кожного з 
їхніх членів. 

Такий принцип реалізується завдяки використанню су-
купного оборонного потенціалу союзників, здатного про-

* Оборонні можливості країни визначаються її оборонним по-

тенціалом і способом його використання. 
** Розрахунки зроблені автором за довідковими даними, взя-

тими з журналу "Зарубежное военное обозрение" (2003. № 1). 
*** Принцип неподільності безпеки для Альянсу грунтується на 

змісті Статті 5 Вашингтонської угоди 1949 р. 
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Т І І С Т О Я Т И сучасним викликам безпеці - міжнаціональним кон-
фліктам, розповсюдженню зброї, міжнародному тероризму 
тощо, які можуть перетворитися в збройні конфлікти і стати 
джерелом агресії проти окремих країн. Віпськово-політич-
ний союз, яким є 11 АТО. - ефективний механізм концентра-
ції спільних зусиль на забезпеченні безпеки його членів за 
оптимальних, збалансованих витрат на утримання й розви-
ток національних систем безпеки та оборони. 

З приєднанням до військово-політичного союзу, крім пе-
реваг в економічній галузі та сфері безпеки. Україна долу-
чається до дієвої системи контролю за станом і розвитком 
громадянського суспільства, верховенства права, захисту 
основних прав людини й громадянських свобод. Цей напрям 
розвитку демократії в Україні передбачений Планом дій 
"Укра їна -НАТО" і. починаючи з 2005 p., є принциповим 
змістом державної політики нової влади в Україні. Така спря-
мованість політики перебуває під постійною увагою міжна-
родних інституцій - ООН. ОБСЄ - та під наглядом у сфері 
двосторонніх українсько-американських відносин, але це не 
є системним і ефективним контролем за станом і розвитком 
інституцій демократії в країні. Дієвий контроль за ними за-
лишається недостатнім. 

Члени Альянсу, на відміну від позаблокових країн, є 
учасниками формальних засідань, що відбуваються на по-
стійній основі (постійна сесія Північноатлантичної Ради), 
беруть участь у роботі різноманітних комітетів, регулярно 
оцінюють виконання річних планів розвитку багатьох сфер 
державного устрою. Така система дієвого контролю є ме-
ханізмом сприяння втіленню в життя завдань розвитку демо-
кратії в країні - елементів проголошеної Президентом Укра-
їни виборчої програми, а також гарантією повного й ефек-
тивного виконання Урядом України свого Плану дій. Вона 
відповідає життєвим інтересам громадян України щодо по-
будови реальної демократії. 

Приєднання України до НАТО. як би не розділяли ми ці 
два самостійні процеси інтеграції, є. на нашу думку, перед-
умовою членства в Європейському Союзі. Оскільки готов-
ність країни взяти на себе зобов'язання у сфері колективної 
безпеки розглядається європейською спільнотою як реаль-
не прийняття нею таких спільних цінностей, як демократія, 
ринкова економіка, права і свободи особи, вільна преса 
тощо, ці процеси мають багато спільного. Усі нові члени Євро-
пейського Союзу останньої хвилі розширення (крім Мальти 
й Кіпру) спочатку набули членства в НАТО: Польща, Угор-
щина, Чехія - в 1999 і 2004 pp. відповідно*; Естонія, Лат-
вія. Литва. Словаччина, Словенія - у листопаді та грудні 
2004 p.; Болгарія і Румунія - у 2004 р. (до Європейського 
Союзу будуть прийняті пізніше). 

Отже, дорожня карта "До Європейського Союзу через 
НАТО". хоч і не є прийнятою точкою зору і не підтримується 
Альянсом, не позбавлена логіки послідовності підготовки 
країни, зокрема щодо мобілізації її матеріальних ресурсів, 
на досягнення високих оборонних та економічних показників. 

* Час набуття членства відповідно в НАТО і в Європейському 
Союзі . 

Юридичне забезпечення 
приєднання України до НАТО 

Базову основу законодавства України з зовнішньополі-
тичної діяльності. її головні засади, пріоритети та завдання 
визначено в "Основних напрямах зовнішньої політики Укра-
їни", які затверджені Верховною Радою України 2 липня 
1993 р. У цьому документі, зокрема, підкреслюється, що 
"з огляду на кардинальні зміни, які відбулися після розпаду 
СРСР і визначили сучасне геополітичне становище України, 
проголошений нею свого часу намір стати в майбутньому 
нейтральною та поза блоковою державою має бути адапто-
ваний до нових умов і не може вважатися перешкодою ятя її 
повиомасштабної участі в загальноєвропейській структурі 
безпеки". Ці положення не наводить той, хто в питаннях по-
заблоковості та нейтралітету України апелює до Декларації. 

Часто, в тому числі й від авторитетних політиків, дово-
диться чути згадку про Конституцію, в якій нібито закріп-
лений позаблоковий статус України. Автори таких популіст-
ських заяв розраховують на необізнаність своїх слухачів. 
Слід зазначити, що в прийнятій Верховною Радою 28 червня 
1996 р. Конституції України немає жодного посилання, яке б 
визначало нейтралітет або неучасть у військових блоках 
як засіб досягнення національної безпеки або форму існу-
вання України в системі міжнародних відносин. Навпаки. 
Конституція підтвердила визначений "Основними напряма-
ми" курс держави на повномасштабну участь у загально-
європейській структурі безпеки як базовий компонент своєї 
національної безпеки. 

Такий самий підхід визначає і Закон "Про основи націо-
нальної безпеки України" від 19 червня 2003 р. Основними 
напрямами державної політики з питань національної без-
пеки цей законодавчий акт вважає, зокрема, забезпечення 
повноправної участі України в загальноєвропейській і регіо-
нальних системах колективної безпеки, набуття членства в 
Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного 
Договору зі збереженням добросусідських відносин і страте-
гічного партнерства з Російською Федерацією та іншими 
країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з інши-
ми державами світу. Але цими положеннями опоненти інтег-
рації не оперують, бо їхні аргументи не на користь таких ідей. 

З огляду на це. слід згадати Рішення Ради національної 
безпеки і оборони України " П р о Стратегію України щодо 
Організації Північноатлантичного Договору (НАТО)" від 
23 травня 2002 p.. введене в дію відповідним Указом Пре-
зидента України від 8 липня 2002 р. У цьому документі на-
голошується. що "Україна розглядає НАТО як основу май-
бутньої загальноєвропейської системи безпеки і підтримує 
процес її розширення", а також "виходить з того, що кінце-
вою метою її євроінтеграційної політики є вступ до цієї 
організації як основи загальноєвропейської структури без-
пеки". Це положення також не популярне серед критиків 
євроатлантичних намірів країни. 

Опоненти інтеграційного курсу України не згадують і 
інший надзвичайно важливий факт. Йдеться про Постано-
ву Верховної Ради України від 21 листопада 2002 р. " П р о 
рекомендації парламентських слухань про взаємовідноси-
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ни та співробітництво України з Н А Т О ". в якій більшість 
народних депутатів України підтримали згадану Страте-
гію і наголосили на потребі "інтенсифікації процесу підго-
товки України до членства в Альянсі". 

Цей напрям затверджений і в сфері воєнної політики дер-
жави. Указ Президента України від 21 квітня 2005 р. "Пи-
тання Воєнної доктрини України" відновив у Воєнній док-
трині України положення про кінцеву мету - вступ України 
до НАТО як основи загальноєвропейської системи безпеки 
та підготовку України до повноправного членства в НАТО 
і Європейському Союзі. 

НАТО, яку ми не знаємо 
Громадянам У країни дтя формування атасної оцінки НАТО 

важливо знати основні засади, на яких засновано Організа-
цію. її функції та. з огляду на це, національний інтерес Укра-
їни у співпраці з НАТО. Ідея країн об'єднатися на постійній 
основі заради встановлення миру є логічним протиставлен-
ням викликам Другої світової війни.та потребою спільних 
дій союзників у боротьбі з фашизмом. Вона була закладена 
Президентом С Ш А Ф. Д. Рузвельтом і Прем'єр-міністром 
Великої Британії У. Черчіллем у серпні 1941 р. під час підпи-
сання "Атлантичної хартії". Документ, який встановив за-
сади створення НАТО. послужив також опорним пунктом 
Декларації Об'єднаних Націй 1942 p.. а пізніше - О О Н . 
Завданням Н А Т О є колективна безпека та оборона, а не 
напад чи агресія. Так записано в основоположному доку-
менті Організації - Вашингтонському договорі 1949 р. [3] 
Н А Т О у своїх принципах і діяльності дотримується норм 
ООН і діє за її мандатом. Такими є засади Організації 
Північноатлантичного Договору. Як бачимо, вони не мо-
жуть викликати заперечень у громадськості України. Але в 
суспільстві поширюються оцінки, що не в ідповідають 
дійсності. Отже, українці нібито знають НАТО. але не з влас-
них оцінок, а з тих, які їм нав'язують інші політики, часто 
зацікавлені в непоінформованості громадян. У зв'язку з цим 
назріла потреба повести мову про невідому НАТО. 

Спробуємо розглянути деякі міфи з позиції неупереджено-
го використання наявної інформації щодо аргументів, які в 
них використовуються як базові. Першим завжди вислов-
люється штамп щодо Н А Т О як "агресивного блоку та джере-
ла конфліктів". Основними аргументами цієї тези найчастіше 
використовуються згадки про "агресію Н А Т О в Югославії", 
"агресію проти Афганістану" і навіть "війну НАТО в Іраку". 
Але справжні факти свідчать про те, що в Афганістані НАТО 
проводить не агресію, а миротворчу операцію, надаючи допо-
могу новій владі у формуванні національної системи безпеки, 
а в Іраку НАТО війни не веде і ніякої агресії не розпочинала. 

Н А Т О взагалі ніколи не була джерелом жодної агресії. 
Щодо операції Альянсу в провінції Косово (колишня Юго-
славія), то її не можна зарахувати до категорії "агресія" з 
тієї причини, що Н А Т О - єдина сила, яка на той час була і 
тепер є здатною заблокувати будь-який конфлікт у Європі. -
протягом майже року, до березня 1999 p.. очікувала на ман-
дат ООН. Але впродовж цього часу Рада Безпеки ООН че-
рез позицію її окремих членів не була спроможна прийняти 

таке рішення. За цих умов міжнародна спільнота знайшла 
інший механізм вироблення політичного рішення на засто-
сування сили проти політики етнічних чисток, що її здійсню-
вав югославський президент С. Мілошевич у провінції Ко-
сово*. Таким механізмом стала Міжнародна контактна гру-
па на чолі з Президентом Фінляндії М. Ахтісаарі. членами 
якої були міністри закордонних справ країн Європи, зокре-
ма Великої Британії. Франції, Німеччини та ін. 

Загалом же застосування військових сил Альянсом од-
ноосібно. без політичного контролю неможливе через їх 
відсутність у безпосередньому розпорядженні НАТО. Інфор-
мація про це положення також невідома широкому загалу в 
Україні. А полягає вона в тому, що всі військові сили країн -
членів Організації підпорядковуються національним уря-
дам і перебувають під цивільним контролем національних 
демократичних систем. Рішення про проведення військової 
операції під проводом НАТО приймається політичним ор-
ганом - Північноатлантичною Радою на основі консенсусу 
та відповідно до інструкцій зі столиць кожному постійному 
представникові в Раді. Щ о д о участі в операціях і визна-
чення складу сил рішення приймають національні уряди і 
ратифікують парламенти. Таким є порядок застосування 
військових сил НАТО; іншого просто не існує. 

За неупередженими оцінками. Н А Т О й раніше не була 
агресивним блоком. її військові сили не мали яскраво вира-
женого наступального характеру. Це у всі часи відрізняло 
їх від розгорнутого в Європі передового ешелону радянсь-
ких збройних сил. Н А Т О не здійснювала агресії проти своїх 
союзників, до чого неодноразово вдавалася Організація Вар-
шавського Договору: у 1956 р. - в Угорщині, в 1968 р. - в 
Чехословаччині. По закінченні "холодної війни" в Європі 
НАТО весь час суттєво скорочує свої інтегровані військові 
сили. Нова командна структура бойових сил трансформо-
ваного Альянсу нині складається з одного стратегічного 
командування (п'ять років тому було 4), одинадцяти опера-
тивних (було 20) і шести тактичних (було 13) командувань. 
Радикально знижено ступінь готовності військових сил до 
бойового застосування. 

У НАТО діє винятково демократична система прийняття 
рішень на основі консенсусу. Жодний проект не стає рішен-
ням НАТО, якщо його не підтримує хоча б одна делегація в 
цивільному політичному органі НАТО. Тому Генеральний 
Секретар НАТО не є "яструбом", як деякі українські засоби 
масової інформації свого часу називали X. Солану. Гене-
ральний секретар не має владних повноважень і не є керів-
ником НАТО. Керує НАТО. у тому числі і військовим ком-
понентом. цивільний політичний орган - Північноатлантич-
на Рада. Згадаймо у цьому контексті про введення радянсь-
ких військ до Афганістану в грудні 1979 р. або виведення 
танків на вулиці Москви в серпні 1999 р. Можна стверджу-
вати, що за сучасними критеріями система управління 
військовими силами в Організації Варшавського Договору 
була набагато небезпечніша для громадянського суспіль-
ства, ніж у НАТО, навіть у ті часи. 

* До краю Косово повернулися 840 тис. біженців. 
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Українців часто лякають ніким не розрахованим і не 
підкріпленим ніякими документами висновком, ніби член-
ство в Н А Т О - це "дуже дорого" і Україна "не потягне та-
ких витрат". Частка правди в цьому є: це не дешево. Але 
наближення та набуття членства в Н А Т О не спричинить 
збільшення запланованих витрат бюджетних коштів на обо-
ронні цілі. У Н А Т О існує рекомендація, що національні 
витрати на оборону країни - члена Альянсу мають станови-
ти близько 2% ВВП. У 2000 р. Верховна Рада України прий-
няла рішення збільшити витрати на оборону до 3 % ВВП. 
хоча реальні видатки в 2005 р. становили 1.452 % ВВП. Як 
зазначає Міністерство оборони України, бюджет 2006 р. 
вперше передбачає на такі цілі цілком достатні асигнування. 

А чому українське суспільство не інформується щодо вит-
рат на приведення системи національної оборони у відповід-
ність до сучасних вимог самотужки? До цього можна також 
додати: чи можна профінансувати таке приведення і чи мож-
ливе воно взагалі? Так, військовий компонент НАТО потре-
бує суттєвих капіталовкладень у межах національного бюд-
жету кожної країни-члена. Проте основні гроші витрачаються 
не на нарощування обсягів озброєнь, а на їх якісне поліпшен-
ня та на створення нормальних умов служби й життя для війсь-
кових та їхніх сімей. У цьому зацікавлені сім'ї військово-
службовців, та й не лише вони. У європейських країнах доб-
ре забезпечені військовослужбовці є додатковими витрат-
никами грошей на товари з магазинів і на послуги сервісних 
фірм, сприяючи створенню нових робочих місць і поліпшен-
ню соціально-економічного становища місцевих жителів. 

Автор мав можливість задати чутливе для громадян Укра-
їни питання стосовно вартості членства безпосередньо в 
штаб-квартирі НАТО у вересні 2005 р. У НАТО існує прак-
тика розраховувати внесок до зведеного бюджету Альянсу 
на основі національного ВВП і платоспроможності грома-
дян країни. Генеральним підходом до цього є принцип відпо-
відності реальним можливостям країни. Такий принцип за-
побігає загостренню ситуації для суспільства будь-якої краї-
ни та навіть унеможливлює його. На нашу думку, з огляду 
на Польщу. Угорщину й Чехію, які є членами Н А Т О вже 
сьомий рік. або на країни Балтії. які перебувають в Альянсі 
другий рік, говорити, що Україна "не потягне," мабуть, не 
коректно. Крім того, в Альянсі існують допоміжні фонди ДІЯ 
тих, хто тимчасово потребує допомоги. Це створює збалан-
совану систему колективного формування сучасного сукуп-
ного оборонного потенціалу Організації. Найважнивіше те, 
що цей потенціал є справжнім, а не удаваним. Він достатній 
за відсутності перевантажень державного бюджету, які руй-
нують економіку країни. Важливо зрозуміти аксіому, що в 
сучасних умовах жодна країна не здатна автономно забезпе-
чити власну безпеку і що на колективну систему значно вигід-
ніше витрачати, ніж на індивідуальну. 

Така інформація, звичайно, не є вичерпною, але вона має 
навести на роздуми та формулювання завдань для фахівців 
(головне-з предметного інформування людей) щодо здійснен-
ня потрібних розрахунків, порівнянь і висновків. Коли в краї-
нах Балтії перед запрошенням до переговорів про приєднання 
до Альянсу були виконані попередні розрахунки щодо внеску 

в бюджет НАТО й оприлюднені в засобах масової інформації, 
то люди заспокоїлись. За аналогічних підходів до інформу-
вання громадськості України постановка питання про рефе-
рендум щодо підтримання інтеграції була б більш чесною, а. 
можливо, потреба в ньому взагалі відпала б. Саме так це 
було у восьми країнах - нових членах НАТО. З усіх десяти 
країн, що приєдналися до Альянсу, починаючи від 1999 p.. 
референдум проводився лише в Угорщині та Словенії. 

Дуже чутливою для українського суспільства є антиінтег-
раційна теза про те. що набуття Україною членства в НАТО 
зруйнує національний оборонно-промисловий комплекс. Але 
таких вимог до стандартів, перехід на які може зруйнувати 
національну промисловість, у НАТО немає. Існують домов-
леності про взаємосумісність техніки й озброєнь, виробле-
них за національними стандартами. Вони використовуються 
для підготовки та участі в спільних миротворчих операціях. 
Уміння виробляти продукцію за стандартами ринку є пере-
вагою економіки держави. Україна вже має досвід виконан-
ня вигідних контрактів з продажу зброї, виготовленої за стан-
дартами замовника. Якщо хочемо мати конкурентоспромож-
ну продукцію, то треба це робити там, де вигідно. З усіх по-
тужностей радянського оборонно-промислового комплексу 
на території УРСР лише 3 % мали замкнений цикл виробниц-
тва. Україна й тепер кооперується з Росією у виробництві 
військової техніки. Але Росія використовує також і не націо-
нальні стандарти, зокрема, країн НАТО, коли йдеться про 
вигідні контракти. Отже, Росія може виходити на світовий 
ринок, а Україна має залишатися на російському внутріш-
ньому? Чи матимемо за такого стану речей доступ до новітніх 
технології! і чи зможемо вигідно запропонувати власні? 

Позитивним наслідком приєднання України до НАТО 
буде переведення оборонно-промислового комплексу на 
стандарти, прийняті не лише в НАТО, але й у Європейсько-
му Союзі. Перехід на стандарти НАТО у сфері озброєнь сут-
тєво розширить можливості й ринки збуту української 
військової техніки та озброєнь. Показовими в цьому є до-
сить успішні приклади співробітництва України з Грецією 
(виробництво суден на повітряній подушці) та Чехією (про-
дукування артилерійських систем). 

Вступ України до НАТО має сприяти збільшенню та ди-
версифікації закупівель озброєнь і військової техніки, отже, 
розвитку українського оборонно-промислового комплексу. 
Наприклад, за інформацією Лондонського Міжнародного 
інституту стратегічних досліджень (International Institute 
of Strategic Studies), у 2001 p., порівняно з 1997 p.. ці суми 
зросли в Польщі на 44.3 %, в Угорщині - на 88,9 %, у Чехії -
на 60 %. Фактичні витрати на військову техніку в цих краї-
нах у 2001 р. становили: 713 млн доларів С Ш А - в Польщі, 
255 млн доларів С Ш А - в Угорщині. 224 млн доларів США -
в Чехії. 

Багато років існують серйозні аналітичні розробки укра-
їнських фахівців про потребу міжнародної інтеграції у війсь-
ково-технічній сфері. Інтеграція оборонно-промислового 
комплексу України розглядається в них як один із вагомих 
важелів науково-технічного й соціально-економічного роз-
витку держави [4]. Головним критерієм розвитку оборонно-
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промислового комплексу вважають конкурентоспромож-
ність його продукції. 

Торкнемося тези про те. що наближення України до 
НАТО зіпсує стосунки з Росією. Вище йшлося про рівень, 
інтенсивність розвитку та можливості стосунків Росії з 
НАТО. Іншим аргументом проти цієї тези є те, що Росія має 
спільні кордони з членами Н А Т О - Польщею, державами 
Балтії та Норвегією. Взаємини з цими країнами не стали 
гіршими, а навіть зміцніли, оскільки закріпилися кордони й 
підвищився ступінь їх безпечності, а отже, значно зменши-
лися можливості для міжнародних торгівців людьми, нар-
котиками. зброєю та для нелегальних мігрантів. З ураху-
ванням потенційних загроз міжнародного тероризму, етніч-
них. релігійних та економічних криз, можна стверджувати, 
що членство України в Альянсі значно підвищить гарантії 
національної безпеки України і, безперечно, безпеки нашого 
сусіда - Росії. 

Загалом у цьому питанні Україна виходить зі свого на-
ціонального інтересу бути передбачуваним партнером для 
країн світу незалежно від їх належності до союзів. Україна 
має міжнародні зобов'язання перед своїм стратегічним парт-
нером Росією і відповідально ставиться до них. 

Погляд у перспективу 
Часові межі приєднання України до Альянсу встановлю-

вати й заздалегідь розробляти недоцільно з позиції пріоритет-
ності повноти та якості виконання запланованих реформ пе-
ред тривалістю перебування в статусі країни-аспіранта. Але 
для орієнтації можна говорити в світлі вивчення досвіду но-
вих країн-членів. Часові межі приєднання їх також не вста-
новлювались. а визначалися переважно терміном, який по-
трібен був дтя цього. Час від прийняття Плану дій до завер-
шення виконання всіх передбачених заходів дня цих країн ста-
новив 42 місяці (квітень 1999 - листопад 2002*). Це визнача-
лося тривалістю виконання трьох річних Планів дій щодо член-
ства в Альянсі та оцінювання готовності і прийняття рішення. 

Процедура приєднання до Альянсу після завершення та 
оцінювання виконання Планів дій розпочиналася запрошен-
ням країн до переговорів, під час яких визначалися завдан-
ня для нових членів, а ці в свою чергу брали зобов 'язання 
щодо спільної безпеки. Переговори, які .тривали чотири 
місяці, закінчувалися підписанням протоколів про приєднання 
і передачею їх у столиці країн - членів Н А Т О на ратифіка-
цію парламентами. Для зазначених країн час на ратифікацію 
і прийняття рішення становив 15 місяців (березень 2003 -
червень 2004**). 

Україна має більший досвід співробітництва з Альян-
сом. ніж зазначені країни: від 1994 р. - виконання щорічних 
Індивідуальних планів партнерства (як учасник ПЗМ); від 
1997 р. - виконання щорічних Планів імплементації Хартії 
(як особливий партнер Альянсу); від 2002 р. - виконання 
щорічних Цільових планів у рамках Плану дій "Укра їна -
НАТО" . Отже, для України підготовчий період може три-

* Час між двома самітами НАТО у Вашингтоні та Празі. 
** Дата проведення саміту НАТО в Стамбулі. 

вати не 42 місяці, як для попередніх країн. Його визначати-
муть повнота і якість наших дій. 

Ми свідомі того, які складні завдання стоять перед на-
шою країною у виконанні програм реформування політич-
ної й економічної систем. Збройних Сил і цілого сектору без-
пеки. їх виконання і є тим процесом наближення до Альянсу, 
який на цьому етапі має завершитися прийняттям Україною 
Плану дій щодо членства в Альянсі. Ми розуміємо, що лише 
повнота і якість виконання є перепусткою до подальших роз-
мов і дій у напрямку підвищення рівня стосунків Україна-
НАТО. Найважливішим завданням цього процесу є органі-
зація його забезпечення спеціальними й цілеспрямованими 
заходами зовнішньої політики у сфері відносин України з 
країнами НАТО та з Росією, а також внутрішньої, публічної 
дипломатії у сфері відносин держави з власним народом. 

Інформаційні заходи мають бути скоординовані між учас-
никами їх виконання за метою, змістом і часом на кожному 
етапі інтеграційного процесу. Основну роботу мають здій-
снювати уряд і державні органи виконавчої влади. Недер-
жавні організації, супроводжуючи цей процес, розуміють, 
сприймають і підтримують необхідність інтеграції та конк-
ретних кроків України на окремих її етапах. 

На наш погляд, державна інформаційна робота щодо 
інтеграції має бути основою для планування відповідних 
дій недержавних організацій. Основними напрямами інфор-
мування громадськості мають бути: 

парадигма, суб'єкти й сучасний стан відносин у сфері 
міжнародної безпеки: євроатлантична система безпеки та її 
уособлення - НАТО: сучасна трансформація у сфері відно-
син НАТО - Європейський Союз та основи майбутньої архі-
тектури європейської безпеки; стосунки НАТО-партнери . 
у тому числі з традиційно нейтральними країнами; роль по-
заблокового статусу держав у минулому і в майбутніх сто-
сунках між країнами у сфері безпеки; 

учасники та принципи їх об 'єднання в Організації Пів-
нічноатлантичного Договору; трансформація НАТО в полі-
тичній і військовій сферах: командна система та принципи 
функціонування інтегрованих військових сил НАТО; підпо-
рядкованість і демократичний контроль; спільні з партне-
рами операції мирного часу; аргументи на спростування 
міфів про НАТО. що нав'язуються непоінформованому сус-
пільству, стосовно агресивності НАТО. непомірної вартості 
членства в Альянсі, розмірів витрат на автономну систему 
оборони держави, особливих стандартів Н А Т О та впливу 
їх на існування національного оборонно-промислового ком-
плексу, загрози українсько-російським стосункам через 
інтеграційну політику України: 

розвиток відносин Росії з Альянсом; сучасний стан і фор-
мат участі Росії в процесі обговорення та прийняття рішень 
Альянсом; 

відносини Україна НАТО: історія стосунків, розвиток 
співробітництва і партнерства; сучасний формат стосунків і 
спільні робочі органи Україна-НАТО; Хартія про особливе 
партнерство. Цільовий План Україна-НАТО: інтенсифіко-
ваний діалог: зміст і напрями співпраці: перспективи розвит-
ку взаємовідносин; завдання найближчої перспективи. 
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Зміст і об'єкти інформації мають уточнюватися відповід-
но до етапів інтеграції: від підготовки політичної ситуації та 
розроблення документів до переговорів про приєднання і за-
кінчення їх набуттям членства в Альянсі. Але максимального 
удосконалення потребує організація виконання наших річних 
цільових планів, зокрема ЦП-2006 як передумови підготов-
ки до можливого прийняття вже цього року Плану дій щодо 
членства в НАТО. У процесі роботи над завершенням вико-
нання ЦП-2006 і плануванням національного Плану дій по-
трібно регулярно інформувати робочі органи НАТО. парла-
ментські комітети й державні органи країн - членів Альянсу 
щодо ходу та якості виконання передбачених заходів. 

Особлива увага має приділятись інформуванню представ-
ників Державної Думи та уряду Російської Федерації сто-
совно нашого бачення місця України у вінськово-політично-
му союзі, з яким Росія має особливе партнерство і, з окремих 
питань, право голосу у форматі "27". а також щодо нашого 
бачення подальшого розвитку добросусідських стосунків з 
Росією. Слід пам'ятати, що саме тут проходить дорога до тих 
країн, які сьогодні мають певні застереження щодо прийнят-
тя Україною Плану дій. Це потрібно вже тепер - на етапі 
підготовки домовленостей у Брюсселі. Україна має сприяти 
Альянсу в пошуку консенсусу щодо приєднання до Плану 
дій вже в цьому році. До квітня потрібно провести роботу з 
членами парламентів і урядів Російської Федерації та країн -
членів НАТО. Адже для успішного просування на Захід Укра-
їні потрібен попутний вітер зі Сходу. 

На цьому етапі однією з основних форм інформаційної 
політики в Україні має бути публічна дипломатія. її мета -
формування суспільної підтримки інтеграційної політики 
держави - може бути досягнута інформуванням суспільства 
за такими напрямами: 

необхідність проведення політичної, економічної та воєн-
ної реформ навіть без приєднання України до військово-
політичного союзу; можливі непомірні фінансові витрати 
на оновлення системи національної безпеки в разі його одно-
осібного проведення державою і зменшення цих витрат за 
участі майбутніх союзників; 

економічні вигоди членства в НАТО. як і вступу до Євро-
пейського Союзу: європейська інтеграція України - це вхо-
дження держави до європейських структур, у тому числі й 
безпекових; 

рівень особливого партнерства Росії та НАТО. формат 
її постійного діалогу "27": коло питань, які відкрито обго-
ворюються і з яких приймаються рішення, у тому числі щодо 
інтересів України; 

плани України, в разі набуття членства в НАТО. жод-
ною мірою не зашкодити безпеці Росії; дотримання попе-
редньої домовленості з Н А Т О щодо нерозміщенця на нашій 
території військових угруповань Альянсу; 

прийнята в Н А Т О процедура приєднання; подальший 
розвиток ситуації та наслідки приєднання: 

зростання оборонного потенціалу країн - нових членів 
НАТО після приєднання їх до сукупного оборонного потен-
ціалу Альянсу; вивільнення економічних ресурсів на прове-
дення урядами соціальних програм; 

стандарти НАТО; призначення STANAGS* і принцип 
взаємосумісності військової техніки й озброєнь; підготов-
ка персоналу, процедури прийняття рішень та управління: 
стан і проблеми розвитку міжнародної інтеграції оборонно-
промислового комплексу України; 

приведення національного законодавства у відповідність 
до союзницьких зобов'язань України. 

Продовженням цієї роботи має бути інформування сус-
пільства щодо переваг нового статусу України в реалізації 
її національного інтересу з безпеки і планів стосовно май-
бутнього членства в Європейському Союзі. Політична елі-
та має подавати громадськості реальну інформацію, якою 
вона володіє. Народ вирішить сам. коли і з якими світови-
ми та євроатлантичними структурами інтегруватися його 
країні і чи синхронізувати свої дії на цьому напрямку з інши-
ми. Потрібно усвідомлювати, що штучна синхронізація 
інтеграційної політики або прив'язування своєї країни в 
цьому питанні до країн, які не демонструють таких намірів, 
є легалізацією в міжнародному масштабі намагань утрима-
ти Україну у сфері свого впливу. 

Загалом ця робота потребує досконалої організації під 
керуванням уряду України. Те. що досі в інформаційній 
сфері щодо інтеграції здійснюють недержавні організації, є 
лише невеличкою частиною широкої кампанії з інформу-
вання громадськості України. За наслідками цієї роботи в 
народі має сформуватися власна позиція, що грунтується 
на правді. У цьому разі заклики до референдуму матимуть 
моральне і справедливе звучання або. як свідчить досвід 
країн - сусідів України, потреба в ньому відпаде. Але для 
цього політики мають говорити з народом з позиції правди. 
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* STANAGS (Standardization Agreements - Угода про стандар-
ти). Йдеться не про самі стандарти, а про домовленості щодо суміс-
ності техніки, виробленої за національними стандартами. 
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До визначення 
раціонального 
співвідношення 
старших 
і молодших 
офіцерів 
у складі 
Збройних Сил 
України 
Йдеться про встановлення раціонального співвідношення стар-
ших і молодших офіцерів, як одне із завдань визначення складу 
Збройних Сил України. 

Україна прагне створити Збройні Сили, які за 
своїм станом відповідатимуть рівню сучасних 
вимог і гарантовано забезпечуватимуть реалі-
зацію національних інтересів. Матеріальною 
основою такого стану є озброєння та військо-

ва техніка (ОВТ) і запаси матеріально-технічних засобів 
(МТЗ), а носієм бойових та інших можливостей - персонал. 
Навчений особовий склад, який разом з ОВТ. запасами МТЗ 
та елементами військової інфраструктури становить органі-
заційно-штатну структуру військових формувань, визначає 
ступінь реалізації їх бойових можливостей. Особлива кате-
горія персоналу Збройних Сил - це офіцерський корпус, який 
є фундаментом сучасних бойових можливостей, що форму-
ються, підтримуються й реалізуються в процесі ііого військо-
вої діяльності. 

Протягом останніх дванадцяти років було чимало спроб 
досягти збалансованого складу офіцерського корпусу че-
рез здійснення різноманітних заходів, але це не дало суттє-
вих результатів. Сьогодні, коли метою реформування сис-
теми комплектування визначено комплексне приведення 
Збройних Сил до стандартів провідних країн світу, пошук 
способів урегулювання відповідності співвідношення мо-
лодших і старших офіцерів таким стандартам є одним з ос-
новних завдань обгрунтування обрису нової системи. 

Стан укомплектованості Збройних Сил України офіце-
рами характеризується такими співвідношеннями старших 
і молодших офіцерів: відповідно 46,87 і 53,13 % - з а штат-
ними категоріями та 47,1 і 52,9 % - за обліковим складом. 
Якщо загальна укомплектованість Збройних Сил України 
офіцерами у 2004 р. становила 92,2 %. то посади команди-
рів взводів були укомплектовані лише на 65.5 %. 

На сьогодні актуальною є потреба в аналізі чинників, 
які визначають співвідношення молодших і старших офі-
церів у складі збройних сил, та в пошуку на цій основі їх 
раціонального співвідношення для Збройних Сил України. 

Щоб задовольнити потреби Збройних Сил України в осо-
бовому складі, створено систему комплектування. Це зако-
нодавчо затверджений на державному рівні комплекс за-
ходів, спрямованих на всебічне задоволення потреб армії 
та флоту в особовому складі в мирний і воєнний час. Захо-
ди кадрового забезпечення реалізуються через систему ком-
плектування офіцерськими кадрами (СКОК) Збройних Сил 
України та систему підготовки кадрів (СПК). Отже, в роз-
порядженні С К О К є СПК, як джерело, за допомогою якого 
реалізується управління процесом. 

З огляду на це. можна зробити висновок, що система ком-
плектування призначена для забезпечення стійкого функці-
онування складу та організаційної структури Збройних Сил 
внаслідок задоволення потреб в офіцерських кадрах за пев-
них умов обстановки. 

Формально ступінь задоволення С, потреб складу та 
організаційної структури Збройних Сил за певних умов об-
становки можна виразити відношенням можливості СКОК 
М с к о к до потреб складу та організаційної структури Зброй-
них Сил П„„: 

С , = М с К О К / / 7 с т р -© Романченко І. С.. Дєнсжкін М. М.. Мороз В. М.. 2006 
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Рис. І. Взаємний зв'язок чинників, що впливають на функціонування системи комплектування Збройних Сил офіцерськими 
кадрами (варіант) 

Аналіз організаційної структури Збройних Сил має. -зокре-
ма. показати співвідношення категорії! офіцерського складу, 
яке склалося в процесі будівництва та розвитку Збройних Сил 
України на певний час. тобто потребу /7стр . Характеристика 
с т а т ' задоволення таких потреб визначатиме можливості сис-
теми комплектування офіцерськими кадрами М с к о к - . 

Кількісний показник ступеня задоволення потреб дає 
змогу судити про якість С К О К . Якщо С, > 1. то С К О К мож-
на вважати такою, що готує надлишки офіцерів, якщо С., < 1, 
то С К О К недопрацьовує. 

Якість і ступінь повноти укомплектованості військ (сил) 
безпосередньо впливає на виконання покладених на них 
завдань за призначенням. Повнота надходження людських 
ресурсів досягається завдяки чіткій відповідності зазда-
легідь визначених потреб Збройних Сил в особовому складі 
та спроможності їх задоволення. 

Взаємний зв 'язок чинників, що впливають на функціо-
нування системи комплектування Збройних Сил офіцер-
ськими кадрами, можна простежити за структурною схемою 
(рис. 1). Основний чинник, що зумовлює потребу Збройних 
Сил в офіцерських кадрах, є склад та організаційна струк-
тура. яка визначає на кожному рівні ієрархії кількість по-
сад. що заміщуються молодшими й старшими офіцерами. 
Функціонування такої організаційної структури формує 
динаміку (зміни в часі) потреб в офіцерському складі. 

Організаційна структура Збройних Сил має забезпечу-
вати раціональний розподіл сил і засобів з метою ефектив-

ної реалізації бойових можливостей. Побудова організа-
ційної структури військ (сил) зумовлює кількість офіцер-
ських посад. 

Зрозуміло, що від складу Збройних Сил та їх організацій-
ної структури залежить остаточний показник співвідношен-
ня категорій офіцерів. Це означає, що збалансованість еле-
ментів організаційної структури практично визначає збалан-
сованість кількісного показника співвідношення старших і 
молодших офіцерів. 

Нинішня організаційна структура Збройних Сил Украї-
ни має стратегічну, оперативну, оперативно-тактичну й 
тактичну ланки управління та відповідні комплекти військ 
(сил). На оперативному рівні існує декілька ідентичних за 
складом елементів - командування видів Збройних Сил, 
об ' єднане оперативне командування, командування сил 
підтримки та командування військ оперативного команду-
вання. Така кількість рівнів структури не відповідає сучас-
ному характеру й масштабу воєнних дій. які спроможна 
вести держава*. 

За складом військ (сил) види Збройних Сил неоднакові 
(у складі СВ до 8 4 % бойового потенціалу Збройних Сил. 
у складі ВПС - до 11 %, у складі В М С - 5 %) . що практично 
робить кожен вид унікальним. Це потребує диференційного 

* Грінепко О. І.. Дсіісжкііі М. М. До питання вдосконалення органі-
заційної структури Збройних Сил України // Наука і оборона,- 2004,-
№ 2,- С. 14^18. 
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підходу до складу командування, хоча на сьогодні такі ко-
мандування мало чим відрізняються одне від одного. 

Аналіз показує, що в структурі Збройних Сил України 
простежується зрівнювання кількості старшого й молодшо-
го офіцерських складів (табл. 1). 

Таблиця 1. Співвідношений, %. штатної чисельності офіцер-
ського складу Збройних Сил України станом на липень 2005 р. 

Організаційна структура Генерали 
Старші 
офіцери 

Молодші 
офіцери 

Усього 

Органи управління 2,71 95,00 2,29 100.0 

Бойові частини 0,01 25,80 74,19 100,0 

Частини забезпечення 0.03 51,27 48,70 100,0 

Військові навчштьні заклади 0,68 74,92 24,40 100,0 

Науково-дослідні установи 
та випробувальні частини 0,06 79,24 20,70 100,0 

Інші частини 0,07 44,50 55,43 100,0 

Усього в Збройних Силах 0,35 46,50 53,15 100,0 

З табл. 1 видно, що відсоток старших офіцерів вищий в 
органах управління, частинах забезпечення, військових на-
вчальних закладах і науково-дослідних установах. А бойові 
та інші частини мають перевагу в молодших офіцерах. 

Якщо порівняти склад управління колишнього Одесько-
го військового округу та управління військ нинішнього Пів-
денного оперативного командування, то стане очевидним, 
що співвідношення - 97-98 % старших офіцерів і 2 -3 % мо-
лодших офіцерів - практично не змінилося (табл. 2). 

Таблиця 2. Чисельність. %, категорій офіцерського складу 
органів управління Збройних Сил України та Збройних Сій колиш-
нього СРСР 

Категорії офіцерів 
за званнями 

Управління 
Одеського 

прикордонного 
військового округу 
станом на 1988 р. 

Управління Південного 
оперативного командування Категорії офіцерів 

за званнями 

Управління 
Одеського 

прикордонного 
військового округу 
станом на 1988 р. 

станом па 1997 р станом па 2005 р. 

Генерали 6 з 3 

Полковники 37 46 46 

Підполковники 41 39 35 

Майори 13 10 13 

Капітани 2 1 2 

Лейтенанти 1 1 1 

З даних табл. 2 бачимо, що з року в рік категорії офі-
церського складу скорочуються практично однаково (про-
порційно), тобто частка тієї чи іншої категорії в органах 
військового управління залишається незмінною. 

Очевидно, що наявність в організаційній структурі еле-
ментів. які містять переважну кількість старших офіцерів, 
утворює диспропорцію у співвідношенні молодших і стар-
ших офіцерів. З діаграми, зображеної на рис. 2, видно, що 
кількість офіцерів за категоріями в загальній чисельності 
Збройних Сил України не однакова з їх часткою в елемен-
тах організаційної структури. 

На початок 2004 р. в організаційній структурі Збройних 
Сил України приблизно на 3000 військових частин припа-
дало лише 7 % бойових, а близько 50 % усіх частин мали 
чисельність до 10 осіб. Співвідношення бойових частин і 
частин забезпечення становило 1:13, що перевищувало 
відповідний показник провідних країн світу майже вдвічі. 
Командирами та їх заступниками в усіх частинах були 
старші офіцери. 

Разом з тим, Військово-Морські Сили мали надто вели-
ку систему базування флоту, в кілька разів більшу за потре-
би їх бойового складу. У Повітряних Силах після скоро-
чення бойового складу ВПС залишалася значна за обсягом 
інфраструктура, яка також не відповідала скороченим по-
требам. Таку інфраструктуру обслуговували військові на 
чолі зі старшими офіцерами. 

З аналізу умов, за яких функціонує С К О К , випливають 
такі висновки: 

кількість старшого офіцерського складу найбільша в 
органах управління (97,7 %) при частці органів управління 
в загальній чисельності офіцерського складу 9,8 %; 

найменша кількість старших офіцерів (25,8 %) припа-
дає на бойові частини при частці їх загальної чисельності в 
Збройних Силах 44,8 %; 

у частинах забезпечення 51,2 % старших офіцерів при їх 
частці 22,17 % в загальній чисельності офіцерських посад у 
Збройних Силах; відповідно у військових навчальних зак-
ладах - 74,9 і 9.56 %, у науково-дослідних установах і вип-
робувальних частинах - 79,2 і 2.96 %. в інших частинах 
(військових представництвах, військових комісаріатах, 
запасних частинах тощо) - 44,5 і 4,56 %. 

Слід мати на увазі, що всередині видів Збройних Сил 
України такий розподіл не адекватний розподілу в Зброй-
них Силах (табл. 3). 

Глибший аналіз свідчить, що кожен вид Збройних Сил 
має свої особливості: 

Сухопутні війська - в науково-дослідних установах і 
випробувальних частинах зовсім немає молодших офіцерів 
(з 30 осіб персоналу 11 полковників. 14 підполковників. 
5 майорів), у військових комісаріатах однакові пропорції 
молодших і старших офіцерів, а в інших формуваннях пере-
важають молодші офіцери; 

Військово-Морські Сили - у бойових частинах і військо-
вих навчальних закладах - найменша чисельність молод-
ших офіцерів, у науково-дослідних установах і випробу-
вальних частинах практично немає молодших офіцерів; 

Повітряні Сили - у військових навчальних закладах, 
науково-дослідних установах і випробувальних частинах 
найбільше молодших офіцерів, у частинах забезпечення та 
інших частинах практично ідеальне співвідношення молод-
ших і старших офіцерів. 

Отже, джерелами зайвої чисельності старших офіцерів є 
органи оперативного управління, частини 'забезпечення (обслу-
говування), військові навчальні заклади, науково-дослідні 
установи, випробувальні частини та військові комісаріати. 

Зазначимо, що основною причиною нераціонального 
співвідношення молодших і старших офіцерів у складі 
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Таблиця 3. Розподіл посад молодших і старших офіцерів у Збройних Силах у цілому та в їх видах 

Організаційна Співвідношення молодших і старших офіцерів. % 

структура 
у Сухопутних військах у Повітряних Силах у Вінськово-Морських Силах у Збройних Силах загалом 

Органи управління 3,92 : 96.08 3,06 : 96.94 0,51 : 99.49 2,3 : 97,7 

Бойові частини 74,85 : 25.15 75.83 : 24.17 69,02 : 30.98 74.15:25.85 

Частини забезпечення 50.12 : 49,88 60.54 : 39.46 53.39 : 46.61 ' 48 .74:51 ,26 

Військові навчальні заклади 25.38 : 74.62 28.22 : 71.78 19,97 : 81,03 24.72 : 75.56 

Науково-дослідні установи 
та випробувальні частини 0 : 100 42,88 : 54,12 7,84 : 92.16 20.72 : 79,28 

Військові комісаріати 50,43 :49,57 - - 50.43 : 49.57 

Інші частини 64,31 : 35,69 59.77 : 40.23 69,33 : 30,67 62.23 : 37,77 

Усього 57,73 : 42,27 63,07 : 36,07 52,76 : 47,24 53.13 : 46,87 

Збройних Сил України є дисбаланс усередині організацій-
ної структури (значна кількість частин забезпечення та об-
слуговування порівняно з бойовими; зайві органи військо-
вого управління; зрівняні різні за складом, але однакові за 
штатом командування видів Збройних Сил України; незнач-
на частка цивільного персоналу в системі постачання). 

Подивимось, яка структура є раціональною з точки зору 
співвідношення старшого й молодшого офіцерського складу. 

Спроби пошуку стандартів розподілу молодших і стар-
ших офіцерів в інших країнах світу за даними "Глобального 
обміну військовою інформацією" (НАТО) станом на 2002 р. 
показують специфіку такого розподілу в кожній країні світу 
(табл. 4). 

У табл. 5 наведено дані про чисельність категорій офіцер-
ського складу Збройні LX Сил України та провідних країн світу. 

Аналіз цих даних свідчить про те, що усереднений по-
казник. виведений на основі даних про різні країни світу, 
віддзеркалює стан не однієї усередненої країни, а різних 

країн (див. табл. 4); середня частка генералів (0,51 %) на-
ближається до показника Румунії (0.50%); частка полков-
ників (5,06 % ) - д о показника Іспанії (5,19%); частка підпол-
ковників (13,64 % ) - до показника Польщі (13,64 %) іСІ І ІА 
(13,83 %); частка майорів (20,64 % ) - д о показника С Ш А 
(21,6 %) і Швеції (19,66 %); частка капітанів (27,17 %) - до 
показника Польщі (26,19 %) і Нідерландів (28,27 %); частка 
лейтенантів (32,38 %) - до показника Португалії (30,6 %). 

Аналіз світового досвіду висвітлює деякі закономірності 
у співвідношенні молодших і старших офіцерів у складі 
збройних сил країн світу. Основні з них такі; 

базою для збільшення офіцерського складу є молодші 
офіцери, тобто для збереження можливості підвищення 
військових звань і для кар 'єрного росту потрібно мати 
більше молодших офіцерів; 

особливості організаційної структури формують показ-
ник співвідношення молодших і старших офіцерів, тобто 
цей показник є об'єктивним відображенням структури, зміни 
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Таблиця 4. Співвідношення, % , категорій офіцерського складу в арміях країн світу станом на 2002 р. 

Країна Генерали Полковники Підполковники Майори Капітани Лейтенанти 
Співвідношення старших 

і молодших офіцерів 

США 0.44 5,66 13,83 21,69 34,08 24,30 1 : 1,403 

Велика Британія 1,58 3,47 12,29 31,06 35,26 16,34 1 : 1,07 

Італія 1,92 7,44 27.91 10,73 25,20 26,80 1 : 1,083 

Іспанія 1,05 5,19 8,82 16,89 21,35 46,70 1 : 2,13 

Португалія 1.82 7,08 14,14 17,20 29,16 30,60 1 : 1,49 

Нідерланди 1,39 4,36 13,28 24,50 28,27 28,21 1: 1,3 

Румунія 0,50 10,08 19,82 27.40 23,29 18,91 1 : 0,73 

Польща 0,33 6,95 13.64 26,24 26,19 26,65 1 : 1,28 

Бельгія 0,76 4,33 8.03 14,51 51,72 20,65 1 : 2,62 

Данія 0,56 2,73 7,96 27,45 25,36 35,94 1 : 1,54 

Канада 0.57 2,08 7,21 22,49 43,81 23,84 1 : 2.09 

Норвегія 0,76 1,45 7,08 17,13 31,17 42,41 1 : 2,79 

Швеція 0,31 1,72 9,31 19,66 32,08 36,92 1 : 2,23 

Україна 0,35 9.06 14,66 22,79 27,97 25,17 1 : 1,13 

У середньому 0,92 4,81 12,56 21,30 31,30 29,10 І : 1,67 

Таблиця 5. Чисельність, %, категорій офіцерського складу Збройних Сил України та провідних країн світу 

Категорії 
офіцерів 

За даними "'Глобального 
обміну військовою інформацією" 

За розрахунками 
Українського центру економічних 

і політичних досліджень 
ім. О. Разумкова 

За даними Воспно-наукового 
управління Генерального штабу 

Збройних Сил України 
Усереднений показник 

Старші: 
г е н е р а л и 0.92 0.50 - 0.51 
п о л к о в н и к и 4,81 5.55 4.91 5.06 
п і д п о л к о в н и к и 12.56 15.00 13,35 13.64 
м а й о р и 21.30 18,42 22,20 20,64 

Усього 39,59 39,47 40.50 39.85 

Молодші: 
к а п і т а н и 31.30 22,11 28,11 27,17 
л е й т е н а н т и 29.10 38,42 31.43 32,98 

Усього 60,40 60.53 59,50 60.15 

П р и м і т к а . До категорії "лейтенанти" віднесені старші лейтенанти, лейтенанти та молодші лейтенанти. 

в якій зумовлюють зміни у співвідношенні; кожна організа-
ційна структура збройних сил має своє співвідношення мо-
лодших і старших офіцерів; 

регулятором стійкого функціонування організаційної 
структури є організаційні та директивні документи, які визна-
чають терміни перебування офіцерів у тих чи інших військо-
вих званнях та на штатних посадах; первинним у цій системі є 
структура, а документи (накази, директиви, інструкції) похідні 
від неї і призначені для забезпечення її стійкості й розвитку. 

Усереднені показники співвідношення старших і молод-
ших офіцерів (див. табл. 5) становлять 39,85 і 60,15 %. Це 
відповідає тому, що базою для росту офіцерів є перевага 
молодших над старшими в 1.5 раза. Таке твердження не 
можна вважати абсолютно коректним і воно не може бути 
еталоном для України, оскільки складові усередненого по-

казника характеризують структури різних армій і не відби-
вають якоїсь загальної тенденції. 

Якщо реальне співвідношення відрізняється від потріб-
ного (еталонного), то його доцільно скорегувати. Початко-
вою базою корегування є різниця між реальним і бажаним 
співвідношенням зазначених категорій (рис. 3). 

Досягти потрібного співвідношення молодших і стар-
ших офіцерів у складі Збройних Сил України можна двома 
способами: 

1) зведенням складу та організаційної структури до зба-
лансованого стану (бойові частини, частини забезпечення, 
обслуговування та управління, бойовий і небойовий склади); 

2) корегуванням порядку проходження служби та штат-
них посад дчя стійкого функціонування певної організацій-
ної структури (без балансування зсередини). 

Науки і пі'ш/кіиа / '2006 



До визначення 
раціонального співвідношення 
старших і молодших офіцерів 

у складі Збройних Сил України 

Старші офіцери Молодші офіцери 

Ш Реальна частка Q Потрібна частка П Показник збільшення 

Рис. 3. Співвідношення старших і молодших офіцерів у складі Зброй-
них Сил України та їх частки, які мають бути збільшені або змен-
шені (варіант) 

Результатом першого способу можна вважати звичайне 
зведення організаційної структури до збалансованого ста-
ну, за якого співвідношення молодших і старших офіцерів 
автоматично приведе до світових стандартів. 

Підставою для такого твердження є порівняння порядку 
проходження служби офіцерами, яке свідчить про те, що 
переліки звань офіцерів, які обіймають відповідні посади, в 
Україні та в інших країнах світу й НАТО здебільшого збіга-
ються. Виняток становить наявність у переліку деяких країн 
світу й НАТО проміжних звань (наприклад, бригадний ге-
нерал або старший полковник). а в Україні - кінцевих звань 
(наприклад, генерал армії України, що на один ступінь вище 
за 5-зіркового генерала у США). Терміни перебування у вій-
ськових званнях в арміях країн світу не значно відрізняються 
від армії України. 

Доцільно детальніше розглянути можливі результати 
другого способу досягнення потрібного співвідношення 
категорій офіцерів. 

Якщо зводити співвідношення до бажаного стану меха-
нічно. тобто обрати спосіб зведення кількості посад відповід-
но до вимог, то потрібно зменшити кількість старших офіцерів 
на 7 % і збільшити кількість молодших теж на 7 % (табл. 6). 

Таблиця 6. Потрібна кількість скорочення або збільшення 
посад за категоріями військових звань 

Рік Полковники Підполков-
ники 

Майори Капітани 
Старші 

лейтенанти, 
лейтенанти 

2005 -2106 - 5 4 0 -1132 - 4 2 0 +4118 

2009 -1565 -337 - 1 5 7 -1248 +2608 

2011 -1615 - 3 6 4 - 3 6 8 - 4 S 4 +2816 

П р и м і т к а . Знак " - " означає скорочення, а " + " - збільшення 
кількості офіцерів. 

Отже, потрібно визначити практичні дійові способи ско-
рочення штатної чисельності посад старших офіцерів (особ-
ливо категорії "полковники", чисельність яких приблизно 

на 4 % вища за стандартну) з паралельним збільшенням чи-
сельності посад молодших офіцерів. 

В Україні збільшено граничний вік служби категорії "пол-
ковники" до 55 років і є намагання збільшити термін перебу-
вання в деяких званнях молодших офіцерів. Проте ці заходи 
не збалансовані з потребою складу Збройних Сил, тому пози-
тивного результату дати не можуть. Більше того, механічне 
скорочення розбалансує склад та організаційну структуру 
Збройних Сил, тобто залишить елементи структури без відпо-
відної категорії фахівців, а також призведе до додаткової 
соціальної напруженості. До речі, в історії колишнього СРСР 
були періоди, коли капітани командували полками та диві-
зіями. То чи варто повторювати негативний досвід? 

Цілком зрозуміло, що реформування слід проводити 
більш зваженими темпами через відповідні фінансові вит-
рати. враховуючи ймовірність виникнення соціальної на-
пруженості в офіцерському середовищі та ризик втрати дос-
відчених, кваліфікованих кадрів. 

Функціонування системи комплектування Збройних Сил 
офіцерськими кадрами регламентується наказами, директи-
вами, положеннями та законами України, які спрямовані на 
правове забезпечення відповідних заходів щодо складу та 
структури Збройних Сил. Визначаючи чергові корегування 
цих документів, слід передбачити можливі наслідки втілен-
ня їх у практику. 

Зрозуміло, що базою розвитку офіцерського корпусу є 
раціональне співвідношення молодших і старших офіцерів 
па користь молодших у складі Збройних Сил України. Але 
слід пам'ятати, що таке співвідношення є об'єктивним відоб-
раженням збалансованості їх організаційної структури. 
Можна директивно відрегулювати порядок проходження 
служби офіцерами, але всі директивні заходи мають бути 
спрямовані на задоволення потреб організаційної структу-
ри Збройних Сил у певних умовах обстановки, тобто потре-
би існуючої структури є первинними для організації функ-
ціонування системи комплектування. У свою чергу система 
комплектування є відображенням потреб складу та органі-
заційної структури Збройних Сил. Будь-яке механічне втру-
чання в процес регулювання цих двох категорій може пору-
шити ступінь задоволення потреб структури та режим функ-
ціонування системи комплектування офіцерами. 

Згідно з запропонованим підходом, доцільне співвідно-
шення категорій офіцерів у складі Збройних Сил України 
можливе в разі "природного" зведення складу та організа-
ційної структури Збройних Сил до збалансованого стану, 
тобто до відповідності формувань забезпечення, обслуго-
вування та управління потребам бойових частин і з'єднань, 
а також до раціонального співвідношення бойового й не-
бойового складів Збройних Сил України. Будь-яка спроба 
силового, механічного втручання в об'єктивний процес, як 
свідчить досвід, матиме негативні наслідки. 

Надійшла до редакції 29.11.2005. 
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Пропонується варіант перспективної організаційної структури 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Створення раціональної організаційної структури 
ВМС Збройних Сил України є актуальним пи-
танням [1, 2], оскільки така структура поряд з 
об'єктивними зв'язками, що усталилися між її 
елементами та між нею і зовнішнім середовищем, 

є основою діяльності відповідних органів управління. Наприк-
лад, командир військової частини у своїй діяльності завжди 
виходить з існуючої усталеної організації. У цьому разі органі-
зація як структура є одним з вихідних моментів управління. 

Управління складною бойовою системою, якою є ВМС. 
обмежується можливостями досягнення кінцевої мети, що 
частково зумовлюється саме організацією даної системи. 
Щоб досягти встановленої мети, потрібно в процесі управ-
ління постійно пристосовувати організацію (структуру) сис-
теми до нових умов функціонування, тобто для поліпшення 
управління мають здійснюватись організаційні заходи [3-5]. 

З великої кількості методів проектування (удосконален-
ня) складних організаційних структур можна виділити де-
кілька основних: експертний, групування (типізації) струк-
тур, інформаційного моделювання, структуризації цілей 
(програмно-цільовий підхід), нормативний, перебирання 
можливих варіантів структури, послідовної оптимізації 
структури та ін. Проте їх застосування є досить складною 
проблемою, пов'язаною з підготовкою вихідних даних і не-
визначеністю обстановки. Доводиться констатувати, що на 
даному етапі розвитку теорії організаційних структур для 
пошуку та вибору їх варіантів у процесі прийняття рішення 
використовуються неформальні методи розроблення структур 
організації. Це можливо за наявності відповідної методики, 
яка в певних умовах забезпечує раціональні процедури фор-
мування структури. Така методика становить деяку сукуп-
ність формалізованих алгоритмів та інтуїтивних методів. 

Для досягнення поставленої мети - розроблення пропо-
зицій щодо удосконалення структури ВМС - вибрано екс-
пертний метод. Суть його полягає у вивченні існуючої орга-
нізаційної структури ВМС. виявленні вузьких місць в її функ-
ціонуванні та розробленні пропозицій щодо її побудови й 
удосконалення. Удосконаленню підлягали параметри, що 
характеризують структуру ВМС, - кількість ієрархічних 
рівнів системи, кількість структурних елементів на кожно-
му рівні та зв'язки між ними. Потім був використаний не-
формальний метод розроблення структури, за якого в ме-
жах одного варіанта рівень за рівнем (зверху донизу) буду-
вали раціональну структуру ВМС. 

Керівництво Збройних Сил України, вітчизняні військові 
аналітики та експерти визнали, що ВМС України нині і в 
досить віддаленій перспективі є і будуть флотом прибереж-
ної зони дії. Вони призначені для виконання досить вузько-
го кола завдань. їхній обрис і кількісний склад на перспек-
тиву визначений у Стратегічному оборонному бюлетені на 
період до 2015 р. [ 1 ]. Цим документом передбачено мати у 
складі ВМС лише 18 бойових кораблів і катерів. 

Структури ВМС, нинішня й перспективна, передбачена 
Стратегічним оборонним бюлетенем (рис. 1). мають деякі 
принципові відмінності. На наш погляд, і перша, і друга 

не є незаперечними та раціональними. Волотівський П. Б.. 2006 структури 
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Варіантом структури 2015 р. передбачено, що штаб 
ВМС перебуватиме в Києві, а командування операцій і за-
безпечення - в Криму. 

Зведення з'єднань і військових частин в таку організацій-
ну форму, як командування операцій, не повною мірою відоб-
ражає оборонну спрямованість призначення ВМС, їх місце 
та роль у відбитті агресії, завдання на мирний і воєнний час, 
а також не враховує великої довжини морських кордонів 
держави (близько половини сухопутних) і значної відмін-
ності фізико-географічних умов прилеглих до морського 
узбережжя України районів морської акваторії. 

На цей час основними завданнями ВМС є: 
участь у превентивних заходах щодо запобігання воєн-

ним конфліктам і стримування їх; 
посилення, спільно з силами Морської охорони Держав-

ної прикордонної служби, охорони морського державного 
кордону та виключної (морської) економічної зони; 

оборона військово-морських баз, пунктів базування та 
основних морських портів з моря; 

захист прибережних морських комунікацій; 
боротьба з корабельними угрупованнями військово-мор-

ських сил противника, пошук і знищення його підводних 
човнів в операційній зоні; 

участь у відбитті морських десантів противника та про-
тидесантна оборона морського узбережжя Кримського пів-
острова; 

сприяння сухопутним військам, що діють на примор-
ському напрямку; 

забезпечення висадки тактичних повітряно-морських 
десантів; 

здійснення перевезень військ і матеріальних засобів морем. 
Така кількість різнопланових завдань потребує постій-

ного вивчення та знання оперативної обстановки в примор-
ських районах і прилеглих до них морських зонах. Це мають 
виконувати відповідні органи управління та підпорядко-
вані їм підрозділи. 

Потрібно враховувати, що ВМС України активно спів-
працюють з військово-морськими флотами країн - членів 
НАТО. За відповідними планами проводяться спільні на-
вчання. консультації, обмін досвідом, відвідування кораб-
лями країн Н А Т О наших портових міст - Одеси та Севасто-
поля. Тому існує нагальна потреба розглянути питання щодо 
формування в структурі організації Військово-Морських 
Сил командувань ВМС східної та західної морських зон. 
Основним у діяльності цих командувань мають бути органі-
зація та виконання покладених на ВМС завдань у визначе-
них зонах відповідальності у взаємодії з об 'єднаннями та 
з'єднаннями Сухопутних військ і Повітряних Сил та форму-
ваннями інших міністерств і відомств. 

Командування ВМС західної морської зони може бути 
ланкою управління тактичного рівня. Йому не обов'язково 
мати в безпосередньому підпорядкуванні постійне корабель-
не угруповання. Уразі потреби для виконання завдань цьо-
му командуванню в оперативне підпорядкування надають-
ся кораблі, військові частини й підрозділи. Завданнями цьо-
го командування можуть бути: підготовка та управління 

силами й засобами (у тому числі іноземних ВМС), які залу-
чаються до проведення спеціальних військових місій та опе-
рацій; підготовка та проведення спільних з іншими флотами 
навчань; виконання функцій похідного штабу групи надвод-
них кораблів різних класів багатонаціонального складу. 

На нашу думку, створення таких структурних елементів, 
як командування ВМС східної та західної морських зон 
більшою мірою відобразить зміст функціонального призна-
чення ВМС. забезпечить ефективнішу взаємодію з об'єднан-
нями та з 'єднаннями Сухопутних військ. Повітряних Сил і 
формуваннями інших міністерств і відомств під час вико-
нання тих чи інших завдань та відповідатиме концепції ре-
формування Збройних Сил України. 

Існуючу структуру логістики ВМС. яка є складовою 
частиною їх організаційної структури, також не можна вва-
жати раціональною. Якщо уважно проаналізувати кількість 
частин та установ, що безпосередньо підпорядковані зас-
тупнику командувача ВМС з логістики та Південній і 
Західній військово-морським базам (ВМБ), то виявиться, що 
заступнику командувача підпорядковується понад 80 % їх 
загальної кількості. Південній ВМБ - близько 9 % і Західній 
ВМБ - близько 6 %. Сьогодні до 90 % кораблів і частин 
ВМС забезпечуються базами та складами, підпорядковани-
ми заступнику командувача ВМС з логістики. Виникає за-
кономірне запитання; навіщо потрібні і кого забезпечують 
такі формування, як Південна та Західна військово-морські 
бази з відповідними управліннями? 

Основні сили ВМС постійно базуються в Севастополі. 
Командувач і штаб ВМС, заступник командувача ВМС із 
логістики, начальники управлінь і відділів штабу та логі-
стики ВМС де-факто є органом управління Головної війсь-
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ково-морської бази. Прогнозуючи розвиток системи базу-
вання. слід зважати на те. що керівництво України запро-
понувало державам СН Д. які не мають виходу до моря, бу-
дувати на озері Донузлав (район розміщення Південної 
ВМБ) морський порт. 

Отже, постає питання про доцільність перебування у складі 
ВМС військово-морських баз. які фактично не виконують 
властивих їм функцій щодо розміщення й підтримання постій-
ної бойової готовності сил і забезпечення їх бойової та 
повсякденної діяльності. Організаційно-штатні структури 
існуючих ВМБ безпідставно спрощені, а військові частини 
та підрозділи, що входять до їх складу, не здатні виконува-
ти повний обсяг завдань з матеріально-технічного забезпе-
чення кораблів і суден. На нашу думку, для існуючого ко-
рабельного складу достатньо однієї, головної ВМБ в Сева-
стополі. Західну та Південну ВМБ в перспективі можуть 
замінити пункти базування, які забезпечуватимуть постійне 
або тимчасове базування кораблів і розосередження запасів 
матеріальних засобів. Командир пункту базування має 
відповідати за підтримання у справному стані його інфра-
структури, за здійснення усіх видів забезпечення кораблів, 
а в деяких випадках - за забезпечення окремими видами 
боєприпасів і матеріальних засобів. З огляду на досвід за-
безпечення сил флоту в локальних війнах і збройних конфлік-
тах, слід зазначити, що організаційно-штатні структури 
пунктів базування (баз забезпечення) та військових частин 
матеріально-технічного забезпечення мають передбачати ви-
ділення в особливий період зі свого складу рухомих відді-
лень (на плавнйх засобах або автомобілях) для забезпечення 
сил у пунктах маневреного базування та в районах дій. 

Назріло питання визначитися з органом управління Го-
ловної військово-морської бази (ГВМБ) в Севастополі. Про-
понується досить простий варіант розв'язання цієї проблеми. 
Виконання посади командира цієї бази доцільно покласти 
на командувача сил забезпечення ВМС (в нинішній струк-
турі системи управління - на заступника командувача ВМС 
Збройних Сил України з логістики) та визначити його поса-
ду як "командувач сил забезпечення ВМС (командир ВМБ)". 
Начальники видів забезпечення управління командувача 
сил забезпечення ВМС одночасно виконуватимуть функції 
начальників видів забезпечення військово-морської бази. Ра-
ціональний варіант структури органів управління системи 
забезпечення ВМС, одержаний в результаті дослідження, 
показано на рис. 2. 

З переходом на таку структуру системи забезпечення 
ВМС будуть усунені зазначені суперечності. Система базу-
вання ВМС матиме у своєму складі військово-морську базу 
в Севастополі та пункти базування в Одесі й Новоозерно-
му. Важливо, що на воєнний час систему базування ВМС 
можна розширювати за рахунок морських портів і пунктів 
базування морських частин Державної прикордонної служ-
би України. 

Практика зарубіжних країн свідчить, що відповідаль-
ність за виробництво, експлуатацію та використання озбро-
єння й військової техніки покладається здебільшого на один 
орган управління. У Збройних Силах України цим органом 
має керувати заступник начальника Генерального штабу з 
матеріально-технічного забезпечення. У цьому разі за началь-
ником управління матеріально-технічного забезпечення шта-
бу ВМС залишаються переважно функції планування мате-
ріально-технічного забезпечення бойових сил, контролю за 
їх забезпеченістю, організації обліку оперативних і недо-
торканних запасів у місцях зберігання, розвитку й удоско-
налення інфраструктури ВМС. 

У полі зору відповідальності командувача сил забезпе-
чення ВМС мають перебувати: створення сприятливих умов 
для відновлення боєздатності сил і підготовки їх до бойових 
дій; матеріально-технічне забезпечення бойових сил у найко-
ротші терміни; організація охорони військово-морських баз, 
пунктів базування, об'єктів та установ; охорона сил флоту 
на внутрішніх рейдах військово-морських баз і пунктів базу-
вання; організація підвезення матеріальних засобів; облік 
матеріально-технічних засобів на складах і в військових ча-
стинах (на кораблях); підтримання у справному стані при-
чальних стінок, плавнйх причалів, обладнання бухт, гава-
ней та внутрішніх і зовнішніх рейдів: розквартирування 
військ; керування бойовою та спеціальною підготовкою і 
контроль за її проведенням; керування повсякденною діяль-
ністю ВМБ. пунктів базування, військових частин тощо. 

Зрозуміло, що запропоноване реформування передбачає 
створення в Головних управліннях з видів забезпечення Ге-
нерального штабу Збройних Сил України підрозділів, які 
мають виконувати передані від штабу ВМС (управління ма-
теріально-технічного забезпечення) функції замовлення мате-
ріальних засобів певної номенклатури (організації їх заку-
півлі), контролю за їх виробництвом та організації ремонту. 
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Погляди на розвиток -у з 
організаційної структури 
Військово-Морських Сип 

Збройних Сил України 

Дослідження тенденцій розвитку систем матеріально-тех-
нічного забезпечення ВМС у таких державах, як США. 1 Іімеч-
чина. Туреччина. Іспанія. Данія. Греція. Польща. Швеція та 
ін.. показали, що запропонований напрям розвитку системи 
забезпечення ВМС в Україні принципово не відрізняється від 
цих держав. Але все залежить від змісту завдань, що покла-
даються на ВМС, та їх кількісно-якісного складу. 

Аналіз існуючої організаційної структури ВМС, їх зав-
дань. принципів бонового застосування і вихідних даних 
стосовно перспективного складу та досвіду будівництва 
ВМС інших держав дали можливість розробити пропозиції 
щодо її удосконалення. На підставі отриманих висновків 
пропонується удосконалений варіант організаційної струк-
тури (рис. 3). 

Перелік військово-морських баз, пунктів базування ВМС 
і морських частин Державної прикордонної служби, їхній 
статус і межі розташування, як сухопутні, так і на акваторі-
ях. мають бути визначені постановою Кабінету Міністрів 
України. Це питання, які на сьогодні ще не врегульовані. 
Може так трапитися, що для базування кораблів і розміщен-
ня об'єктів інфраструктури в нинішніх умовах, поки відбу-
вається реформування Збройних Сил, не залишиться вільних 
бухт і земельних ділянок (вони стануть приватною влас-
ністю). Тому це потрібно передбачити в процесі оборонного 
(перспективного)планування. 

Упровадження запропонованого варіанта розвитку орга-
нізаційної структури ВМС дасть змогу збалансувати її з бойо-
вим складом ВМС. скоротити чисельний склад органів уп-
равління та зменшити кількість ланок управління. 

Отже, щоб підвищити ефективність функціонування 
ВМС як бойової системи, пропонується послідовно провес-
ти такі заходи: 

1) сформувати в структурі ВМС Збройних Сил України 
командування ВМС східної та західної морських зон: 

2) ввести посаду командувача сил забезпечення ВМС 
(командира ВМБ): 

3) переформувати управління Західної ВМБ в управлін-
ня пункту базування, підпорядкувати йому всі об'єкти ма-
теріально-технічного забезпечення ВМС. які були підпоряд-
ковані цій ВМБ: 

4) підготувати та прийняти постанову Кабінету Міні-
стрів України стосовно розміщення (дислокації) ВМБ і пунк-
тів базування у відповідних населених пунктах з визначен-
ням їх меж на суші та морі. 
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Павленко М. П . Останець О. М.. Кузьменко Є. В.. 2006 

Оскільки оборона - один з основних споживачів 
обмежених ресурсів суспільства, то потрібно 
досліджувати способи підвищення ефектив-
ності ухвалення рішень щодо розподілу цих 
ресурсів в оборонній сфері. 

Планом формування та використання фінансових ре-
сурсів для виконання завдань і функцій, які здійснюються 
органами влади впродовж одного календарного року, є 
бюджет. Міністерство оборони України виступає учасни-
ком бюджетного процесу й опікується питаннями виділення 
та розподілу фінансових ресурсів для забезпечення оборот 
ноздатності держави. 

У суспільстві сформувалася думка, що оборонний бюд-
ж е т - це проблема лише Міністерства оборони. Але насправ-
ді це проблема вищих законодавчого й виконавчого органів, 
а також усього суспільства, якому потрібне таке благо, як без-
пека. Мати його без виділення належних ресурсів неможливо. 

До сьогодні бюджетне фінансування оборони здійснюєть-
ся на мінімально можливому рівні, що не дає змоги в повно-
му обсязі виконувати програму розвитку та забезпечувати 
повсякденну діяльність Збройних Сил України. Це одна з 
причин того, що Збройні Сили України, як гарант суверені-
тету, вже не можуть надійно забезпечувати обороноздат-
ність держави [1]. 

Упродовж 14 років Міністерство фінансів України жод-
ного разу не виконало повною мірою вимоги нормативних 
актів, прийнятих в оборонній сфері, з питань фінансування 
Збройних Сил. Міністерству оборони України доводиться 
самотужки дбати про підтримання на належному рівні боє-
готовності й боєздатності Збройних Сил. вишукуючи внут-
рішні резерви, які майже вичерпані (рис. 1). 

Традиційний підхід 
до формування оборонного бюджету 

Розроблювані раніше програми будівництва, реформу-
вання та розвитку Збройних Сил України були переважно 
внутрішньовідомчими. Державні програми спрямовувались 
на розв'язання нагальних проблем Міністерства оборони 
України, але були не узгоджені між собою за цілями й тем-
пами виконання та не забезпечені відповідними ресурсами. 

Планування розвитку Збройних Сил України та форму-
вання оборонного бюджету мали екстенсивний характер, 
через що виникли певні проблеми в забезпеченні раціональ-
ного розвитку Збройних Сил України в умовах значного 
ресурсного обмеження. 

Оборонний бюджет Збройних С тіл України розробляли на 
основі "бюджетної стелі", тобто встановлювали загальний 
рівень витрат на оборону, який відповідав, як вважалося, 
економічній і фінансовій політиці держави та міжнародній 
обстановці. Виділену суму бюджету розподіляли між струк-
турними підрозділами Міністерства оборони України. Гене-
рального штабу Збройних Сил та видами Збройних Сил Ук-
раїни [2], які ділили виділені ліміти коштів між підпоряд-
кованими підрозділами для виконання їхніх функцій (рис. 2). 

Такий спосіб підготовки оборонного бюджету виявився 
малоефективним. Його кінцевим результатом стали незба-
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Роки 

Рис. 1. Фінансування потреб Збройних Сил України: 
І в межах з а к о н о д а в с т в а : 2 поза м е ж а м и з а к о н о д а в с т в а 

лансовані й неефективні Збройні Сили. Цьому посприяв 
також розрив між розробленням бюджету і плануванням 
розвитку Збройних Сил (оборонним плануванням). Обидві 
ці винятково важливі функції виконувалися двома різними 
групами посадових осіб: оборонне планування - плануваль-
ними органами Генерального штабу, а розроблення бюдже-
ту - фінансовими органами Міністерства оборони та відпо-
відними управліннями Міністерства фінансів. 

До цього часу планування заходів на один-два роки в 
Міністерстві оборони України та Генеральному штабі 
Збройних Сил зводилося до складання величезної кількості 
різноманітних планів (проведення організаційних заходів, 
оперативної, бойової, командирської, мобілізаційної підго-
товки, господарської діяльності, експлуатації техніки, ти-
лового, технічного й інших видів забезпечення тощо), підста-
вою для яких були рішення командувачів видів, родів і спе-
ціальних військ Збройних Сил України, керівників струк-
турних підрозділів Міністерства оборони та Генерального 
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штабу, які мали підпорядковані війська. У кожному плані 
були розрахунки потреби в ресурсному забезпеченні. Але 
вони не були узгоджені між собою, що призводило до пере-
витрати, а в деяких випадках - до накопичення залишків 
ресурсів. Розподіл ресурсів на виконання планових заходів 
найчастіше мав суб 'єктивний і пропорційний характер. 
Плани складалися перед початком кожного навчального 
року й уточнювалися на початку чергового періоду підго-
товки Збройних Сил. 

Головним документом, який спрямовував фінансові ре-
сурси на забезпечення діяльності Збройних Сил, був і зали-
шається кошторис Міністерства оборони, який формували й 
обґрунтовували його фінансові органи. Отже, принцип за-
безпечення фінансових потреб Збройних Сил України зага-
лом відповідав чинним нормативно-правовим вимогам Укра-
їни з бюджетних питань, але не забезпечував прозорості щодо 
обсягів наповнення ресурсами щорічних планів повсякден-
ної діяльності Збройних Сил і майже ніколи не враховував 
пріоритетів розвитку Збройних Сил на кожному етапі. 

Через неузгодженість термінів початку й закінчення роз-
роблення планів і кошторису неможливо було досягти оп-
тимальності витрат на виконання поставлених завдань. 

Міністр оборони змушений був приймати основні рішен-
ня щодо бойового складу та організаційно-штатної струк-
тури Збройних Сил і програм їх розвитку без достатньої ін-
формації та в обмежений термін для розгляду бюджету. Для 
збереження бюджету в межах ліміту щороку потрібно було 
значно скорочувати плани та програми, скасовуючи, про-
довжуючи терміни або відкладаючи реалізацію програм з 
урахуванням лише даного бюджетного року [2]. 

Тому не дивно, шо єдиним значним здобутком попередніх 
заходів щодо будівництва, реформування та розвитку Зброй-
них Сил України є те. що вдалося знизити навантаження на 
державний бюджет та економіку держави, зменшивши чи-
сельність особового складу. Відпала потреба в непомірних 
витратах на утримання угруповання військ, що дісталося 
Україні внаслідок розпаду Радянського Союзу. 

З огляд}' на це. постали деякі актуальні питання. Чи ма-
ють традиційні методи складання бюджету показники для 
оцінювання ефективності використання ресурсів у процесі 
ухвалення рішень щодо оборонних витрат? Чи дає бюджет 
інформацію стосовно цілей і завдань в оборонному секторі? 
Чи виявляються взаємозв'язки між початковими заходами 
та кінцевими цілями і чи правильно визначені, вказані й 
виважені всі початкові елементи? 

Традиційний спосіб укладання оборонного бюджету не 
дає відповіді на ці питання, через те що містить обмежену 
інформацію. Такий бюджет створює щонайменше три проб-
леми в оцінюванні ефективності використання оборонних 
ресурсів [3]: 

по-перше, з нього не випливає жодна кінцева мета, крім 
узагальненого заголовка "оборона" ; 

по-друге, в ньому не узгоджені початкові запроваджу-
вальні заходи та кінцеві цілі; 

по-третє, він не розв'язує проблеми запровадження пер-
шочергових заходів, оскільки передбачається, що поточні 

рішення з оборонного бюджету можуть бути пов'язані лише 
з коштами на річний бюджетний період. 

Тобто такий бюджет не дає жодних підстав для узгоджен-
ня початкових витрат з кінцевими цілями в оборонному сек-
торі. Отже, ті. хто ухвалює рішення в Міністерстві оборони. 
Кабінеті Міністрів і Верховній Раді України, не уявляють, 
як ці витрати на першочергові заходи пов'язані з цілями 
оборонної політики країни. 

Крім цього, традиційний бюджет не показує можливос-
тей перерозподілу та наслідків виділення визначених об-
сягів ресурсів для виконання різних воєнних завдань. Він 
не має інформації для аналізу та оцінювання наслідків, по-
трібних ресурсів і кінцевих цілей (наприклад, заміни однієї 
системи зброї на іншу). Замість цього бюджет зосереджуєть-
ся на можливості перерозподілу між такими статтями, як 
заробітна плата, закупівля пально-мастильних матеріалів, 
транспортування, харчування тощо. 

Оборонний бюджет обмежується річними рамками. Про-
те. наприклад, сучасні системи озброєння мають 30-40-річні 
періоди існування від початку розроблення до кінця вико-
ристання. Це означає, що традиційний бюджет не показує 
загального обсягу ресурсних і потрібних оперативних вит-
рат. Він не відображає того, чого домагається кожен вид і 
рід військ або орган управління Збройних Сил, що спричи-
няє неефективне використання ресурсів і дублювання за-
ходів підготовки до виконання воєнних завдань [3]. 

Отже, з ряду причин традиційні бюджети, хоч і є корис-
ними для контролю за витратами, непридатні для оцінювання 
діяльності Міністерства оборони у використанні обмеже-
них ресурсів. Вони не дають підстав для аналізу, плануван-
ня та інформаційного ухвалення рішень. 

Постає питання: як ефективність використання ресурсів 
можна оцінювати і вдосконалювати? Можливість розв'я-
зання цього питання дає програмування, як результативне 
складання бюджету. Програми визначаюі ь межі система-
тичного оцінювання інформації та розгляду цілей вико-
навців бюджету, а також показники ефективності викорис-
тання ресурсів. Такий підхід неспівзвучний традиційному 
формуванню бюджетів. Звідси й альтернативний характер 
програмного складання бюджету. 

Програмне складання бюджету забезпечує інформацією 
щодо ефективності, з якою Міністерство оборони викорис-
товує ресурси, і дає відповіді на запитання про цілі, які ста-
вить перед собою Міністерство оборони, та можливість фор-
мування набору програм, пов'язаних з цими цілями, про по-
точні й очікувані оперативні цикли ресурсних витрат на 
виконання кожної програми, про результати або кінцеві цілі 
кожної програми, а також про існування альтернативних 
методів забезпечення кожної програми та витрати, які для 
цього плануються [3]. 

Разом з тим, програмний бюджет має свої вади, які по-
требують певних заходів для їх врегулювання. Наприклад, 
такий бюджет, поданий та опублікований урядом, дає інфор-
мацію. яка відображає лише результати ухвалення рішень, 
обходячи центральне питання стосовно того, як рішення 
щодо витрат ухвалюються з самого початку. Це ускладнює 
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обговорення парламентом цілей оборонної політики держа-
ви, особливо щодо переозброєння новими сучасними зраз-
ками озброєння та військової техніки. 

Отже, програмне складання бюджету є важливим меха-
нізмом і потребує від осіб, які визначають оборонну політи-
ку, уважнішого ставлення до планування, визначення та 
аналізу цілей, витрат і показників Збройних Сил. Програм-
не складання визначає інформаційні межі, в яких можна 
поліпшити якість рішень, що впливають на ефективність 
використання ресурсів. 

Ці аспекти підтверджують потребу негайного переходу 
до принципово нової, об'єднаної єдиним задумом і планом, 
системи оборонного планування. У такому разі бюджетне 
планування стає частиною загального процесу набуття 
Збройними Силами чітко визначених можливостей для ви-
конання конкретних, притаманних лише їм завдань. 

Відповідно до вимог Закону " П р о організацію оборон-
ного планування в Україні", наказу Міністра оборони "Про 
затвердження Тимчасового положення про організацію та 
здійснення середньострокового та короткострокового обо-
ронного планування в Збройних Силах України" й інших 
керівних документів, у Збройних Силах України впрова-
джується нова система оборонного планування, яка відпо-
відає вимогам сьогодення. 

Основне завдання, яке виконує система оборонного пла-
нування, полягає в розробленні комплексу організаційних 
заходів, які забезпечують потрібний рівень обороноздат-
ності держави. ефективне реагування на реальні й потенційні 
загрози у воєнній сфері та максимальну оптимізацію обо-
ронних витрат. Система оборонного планування є інтегру-
ючою складовою систем планування оборони держави, уп-
равління державними ресурсами у сфері оборони та бюд-
жетного планування. 

Принципово система оборонного планування України 
наближена до відповідних процедур, прийнятих у НАТО, 
що в перспективі максимально спрощує процес її адаптації 
до стандартів колективного планування. Організаційно 
вона є багаторівневою, міжгалузевою, достатньою мірою 
централізованою та ієрархічно структурованою відповід-
но до повноважень центральних органів виконавчої влади. 

Всебічно скоординований процес оборонного плануван-
ня має забезпечити формування Збройних Сил з потрібним 
рівнем їх готовності до виконання завдань як на національ-
ному рівні, так і в рамках операцій, спільних з НАТО і Євро-
пейським Союзом. 

Методологічні основи короткострокового 
оборонного планування 

Запровадження нових процедур оборонного плануван-
ня в Збройних Силах України розпочалося з проведення у 
2003-2004 pp. в межах довгострокового оборонного пла-
нування Оборонного огляду, підсумком якого стало видан-
ня Стратегічного оборонного бюлетеня України на період 
до 2015 р. та уточнення положень Воєнної доктрини Украї-
ни. У ході середньострокового оборонного планування в 
Збройних Силах України у 2004-2005 pp. розроблено Дер-

жавну програму розвитку Збройних Сил України на 2006-
2011 pp. 

З 1 січня 2005 р. започатковано перший цикл коротко-
строкового оборонного планування, в процесі якого перед-
бачено розробити План утримання та розвитку Збройних 
Сил України на 2006-2007 pp. Одним з найважливіших 
етапів короткострокового планування в Збройних Силах 
України, як і в інших країнах, є розроблення бюджету. 

На початку процедури короткострокового оборонного пла-
нування виникли труднощі, викликані такими обставинами: 

по-перше, відсутністю в минулому економічно обгрун-
тованих короткострокових планів і програм утримання та 
розвитку Збройних Сил; 

по-друге, неефективним використанням наявних оборон-
них ресурсів держави в умовах невідповідності бойового 
складу і структури Збройних Сил існуючому та можливому 
в майбутньому рівню фінансування; 

по-третє, незавершеністю формування сучасного ефек-
тивного механізму оборонного планування, який на цей час 
не дає змоги проаналізувати структуру витрат і розрахува-
ти повну вартість заходів, спрямованих на забезпечення 
обороноздатності держави. 

Сьогоднішні труднощі полягають у тому, що старі мето-
дики формування оборонних програм та оборонного бюд-
жету використовувати неможшіво, а нових, науково обгрун-
тованих та випробуваних, ще не існує. 

Отже, методи оптимального оборонного планування та 
управління ще не знайшли в Україні практичного застосу-
вання через відсутність досконалої нормативно-правової, 
технічної та інформаційної бази. Крім того, вони потребу-
ють подальших теоретичних досліджень. Особливо це сто-
сується методів, які можна було б застосовувати для підви-
щення обгрунтованості прийняття та реалізації рішень щодо 
управління оборонними ресурсами. Найкращим критерієм 
цього управління є досягнення максимальної ефективності 
використання оборонних ресурсів, призначених для забез-
печення національної безпеки держави. Ефективність, як 
ступінь досягнення Збройними Силами поставлених цілей, 
слід розглядати з оцінюванням рівня здатності Збройних Сил 
виконувати покладені на них завдання в повному обсязі за 
мінімальних витрат [ 1 -3]. 

У таких умовах важливим завданням є розроблення ме-
тодологічних основ короткострокового оборонного плану-
вання та формування бюджетного запиту Міністерства обо-
рони. Виконання цього завдання дасть змогу раціонально 
використовувати державні кошти для всебічного оснащен-
ня Збройних Сил озброєнням і військовою технікою та ма-
теріально-технічними засобами, для розвитку науки, воєн-
ного мистецтва, навчання і бойової підготовки особового 
складу й виховання у нього високих психологічно-бойових 
якостей та підтримання високого рівня обороноздатності 
держави. Крім цього, посадовці, що опікуються питаннями 
оборони держави, та громадськість матимуть чітке уявлен-
ня про здатність Збройних Сил України виконувати постав-
лені завдання та про наслідки від збільшення чи обмеження 
ресурсів на потреби Міністерства оборони. 

Наука і оборона / 2006 



Формування бюджету 
Міністерства оборони України 
в межах короткострокового 

оборонного планування 

Оптимальний розподіл бюджетних коштів на оборону 
держави завжди привертав до себе пильну увагу фахівців. 
Особливо актуально це в умовах недостатнього фінансу-
вання оборонної сфери. Крім того, стан економіки України 
та процеси, що відбуваються в Збройних Силах, ще більше 
ускладнюють розв'язання цього питання. 

Зауважимо, що з подібними проблемами зіткнулися сво-
го часу багато інших країн. Аналіз програм реформування 
та модернізації збройних сил західних держав свідчить, що 
армії до певної міри всюди скорочуються. І міністерства 
оборони цих держав розраховують отримати додаткові кош-
ти для збройних сил внаслідок не лише безпосереднього 
зменшення чисельності військ, але й змін в організаційно-
штатній структурі та скорочення кількості військових 
об'єктів, власності й нерухомості. Проте не завжди думки 
оборонного відомства збігаються з поглядами уряду та 
фінансовими можливостями країни. 

Біїїьшість розвинених країн, створюючи національні сис-
теми управління оборонними ресурсами, взяли за основу роз-
роблену в 1960-х роках у С Ш А "Систему планування, про-
грамування та складання бюджету" (СППБ). Завершальний 
етап С П П Б - с к л а д а н н я проекту оборонного бюджету, який 
забезпечує взаємозв'язок між плануванням розвитку зброй-
них сил для виконання покладених на них завдань і ресурса-
ми, що виділяються для цього [2,4]. 

Отже, система оборонного планування, яка впрова-
джується в Україні, цілком враховує запропоновану стра-
тегію гнучкого реагування на ситуації, що можуть виника-
ти під час реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
Збройних Сил і забезпечення їх утримання. 

Минулорічний досвід формування бюджетного запиту 
Міністерства оборони України не дає підстав для заспокоєння: 

по-перше, тривалий час не затверджувалася Державна 
програма розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 pp.. 
яка є основою розроблення Плану утримання та розвитку 
Збройних Сил України на 2006-2007 pp.; 

по-друге, прогнозні показники видатків на потреби оборо-
ни. визначені Кабінетом Міністрів України на 2006-2009 pp. 
( п о с т а н о в и № 126 від 4.02.2004 p.. № 1202 від 14.09.2004 р. 
та № 913 від 14.09.2005 p.), значно нижчі за показники, які 
передбачались у Стратег ічному оборонному бюлетені 
(аналіз цих показників свідчить про тенденцію їх щорічно-
го зменшення); не визначені показники видатків на потреби 
Збройних Сил України і немає механізму їх визначення; 

по-третє, граничні обсяги видатків, передбачені для 
Міністерства оборони на 2006 р. та доведені Міністерством 
фінансів на початку минулорічного бюджетного процесу, 
визначені практично на рівні 2004 p.. що з урахуванням зро-
стання цін та інфляційних процесів не може задовольнити 
мінімальний рівень потреби Збройних Сил України; 

по-четверте, невизначеність щодо граничних обсягів 
видатків на потреби Збройних Сил України у 2006 р. змуси-
ла Генеральний штаб декілька разів переробляти проект 
Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 
2006-2007 pp. - спочатку відповідно до потреб, визначе-
них командуваннями видів і військ, що не входять до скла-

ду видів Збройних Сил, потім з урахуванням обмежень і 
пропозицій розпорядників коштів; 

по-п'яте, проект Плану утримання та розвитку Зброй-
них Сил України на 2006-2007 pp. мав стати підставою для 
розроблення пропозицій Міністерства оборони України до 
проекту Державного бюджету України та Державного обо-
ронного замовлення па 2006 p., але наведені причини усклад-
нюють його розроблення. 

Разом з тим, у процесі короткострокового планування 
вперше вдалося застосувати та поєднати три підходи: 

1) "зверху вниз", коли на підставі попередніх граничних 
показників і розрахунків, які проводились у межах розроб-
лення Державної програми розвитку Збройних Сил України 
на 2006-2011 pp., відповідними директивами й розпоряджен-
нями Міністра оборони України та начальника Генерально-
го штабу доведено до військ граничні обсяги видатків та 
інструктивні матеріали щодо наповнення основних напрямів 
видатків; 

2) "знизу вгору", коли командування видів і військ, що не 
входять до складу видів Збройних Сил України, сформували 
пріорітгетіі. визначили заходи щодо утримаїа ія й розві ггку підпо-
рядкованих частин і порівняно ефективно розподілили кошти; 

3) "узгодження", коли було організовано взаємодію між 
командуваннями видів і військ, що не входять до складу 
видів Збройних Сил України, та розпорядниками коштів. 

Проводячи неодноразові уточнення й розрахунки та ана-
лізуючи дані щодо поточного стану й прогнозу на перспек-
тиву. вдалося визначити критичну межу видатків на потре-
би Збройних Сил для кожного напряму та бюджетної про-
грами і тим самим ефективно розподілити кошти. Для цього 
на рівні керівників Міністерства оборони та Генерального 
штабу Збройних Сил було створено робочу групу. Прове-
дена робота дала змогу на всіх стадіях бюджетного проце-
су дістати підтримку державних органів, які відповідають 
за формування проекту бюджету. 

Процедура короткострокового планування, яка запро-
ваджується в Збройних Силах, здійснюється циклічно і при-
в'язується до бюджетного процесу в Україні. Цикл корот-
кострокового планування охоплює два роки, але розпочи-
нається за рік до прийняття Державного бюджету України, 
в межах якого будуть реалізовуватися прийняті (уточнені) 
рішення щодо програм і планів утримання та розвитку 
Збройних Сил України. 

Річний цикл короткострокового планування полягає у 
здійсненні розрахунків, формуванні пропозицій, підготовці 
та розробленні відповідних документів, якими є: 

План утримання та розвитку Збройних Сил України: 
Орієнтовні показники граничних видатків Державного 

бюджету України на потреби Збройних Сил України; 
бюджетний запит на відповідний рік: 
кошторис видатків Міністерства оборони України на 

відповідний рік. 
У разі потреби можуть розроблятися й інші документи 

(розрахунки, пропозиції, обгрунтування, довідки тощо), які 
деталізують і роз'яснюють необхідність проведення заходів 
і виділення для цього коштів. 
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План утримання та розвитку Збройних Сил України на 
короткострокову перспективу є підставою та аналітичною 
основою для розроблення пропозицій Міністерства оборо-
ни до проекту Державного бюджету України й державного 
оборонного замовлення. 

Загальна вартість заходів, передбачених у Плані, є сумою 
кошторисів окремих оборонних програм на відповідний рік. 
Вона порівнюється з загальним обороннім бюджетом на цей рік 
і можливим розрахунковим бюджетом на перспективу. На ви-
падок. коли вартість планових заходів вища за оборонний бюд-
жет. як це зазвичай і трапляється, існує два варіанти рішення: 

1) пошук можливих шляхів збільшення оборонного бюд-
жету; 

2) корегування Плану з метою утримання вартості його 
заходів у межах наявного бюджету, що потребує виконан-
ня аналізу альтернатив для заощадження коштів; перегляд 
оборонних програм з одночасним аналізом варіантів вибору 
пріоритетів дая знаходження джерел фінансових заощаджень, 
що не загрожувало б виконанню Державної програми роз-
витку Збройних Сил України. 

Основними показниками та початковими даними для 
короткострокового оборонного планування є [1]: 

завдання мирного та воєнного часу для Збройних Сил на 
плановий період і пріоритетні цілі їх розвитку: 

перелік основних оборонних програм: 
аналіз стану та оцінка тенденцій розвитку військових 

формувань; 
основні параметри підготовки військ (сил); 
мета, завдання, терміни й порядок розроблення та узго-

дження планових документів: 
обсяг державних ресурсів, що виділяються на виконан-

ня визначених завдань, у тому числі на реалізацію цільових 
програм; 

форми основних документів, що підлягають розробленню: 
терміни та порядок подання документів на розгляд і за-

твердження та ін. 

Порядок здійснення заходів 
короткострокового оборонного планування 
Перший цикл (рис. 3). Відповідно до поставлених зав-

дань щодо набуття визначених можливостей підпорядкова-
них військ (сил) за підсумками діяльності впродовж трьох 
кварталів поточного року та виконання заходів середньо-
строкових програм розвитку, штаби всіх рівнів Збройних 

Науки і (н'юрона I '2WH) 



Формування бюджету 
Міністерства оборони України 
в межах короткострокового 

оборонного планування 

Сил України та інші органи військового управління органі-
зовують роботу з розроблення пропозицій до проектів планів 
утримання й розвитку та з визначення потреби в коштах на 
виконання заходів у наступні два роки. 

Відповідно до поставлених завдань, у військових части-
нах. закладах та установах на підставі даних із середньо-
строкових програм розвитку визначають потребу в матері-
альних і фінансових ресурсах для виконання заходів кож-
ним із цих організмів у наступному році ( /) . У процесі роз-
рахунків визначають нормативну потребу за всіма видами 
забезпечення. 

Пропозиції до проектів планів утримання та розвитку і 
розрахунки за підпорядкованістю подаються до штабів вищо-
го рівня, де їх узагальнюють, аналізують і проводять експертну 
перевірку на відповідність нормативним документам та орієн-
товним граничним показникам видатків (2). Під час цієї робо-
ти на рівні штабів видів Збройних Сил України, управлінь 
Генерального штабу та Центрального апарату Міністерства 
оборони (ЦАМО) запропоновані заходи та ресурси розподіля-
ють за пріоритетами, координують і збалансовують. Резуль-
тати у вигляді пропозі іній до проекту Плану утримаї н ія та роз-
витку Збройних Сил України та їх фіпансово-економічного 
обґрунтування подаються до Головного управління оборон-
ного планування Генерального штабу Збройних Сил. Пара-
лельно ця інформація надходить до розпорядників коштів і 
відповідальних за формування, розроблення та ведення голов-
них і цільових та бюджетних і державних програм. 

Плани утримання та розвитку на наступний рік розроб-
ляються з максимально можливою деталізацією. Для цього 
використовують інформаційно-аналітичну систему підтрим-
ки оборонного планування "Ресурс". Заходи планів утри-
мання та розвитку, передбачені на другий після наступного 
рік. розробляються без детальних фінансово-економічних 
розрахунків на підставі чинних нормативів, експертних 
оцінок і показників минулих років. 

Розпорядники коштів і відповідальні за формування, 
розроблення та ведення головних і цільових програм та 
бюджетних і державних програм за підсумками фінансово-
економічної діяльності за три квартали поточного року уза-
гальнюють. аналізують надіслані матеріали (2), готують і 
подають до Головного управління оборонного планування 
Генерального штабу Збройних Сил пропозиції до проекту 
Плану утримання та розвитку Збройних Сил України та 
орієнтовні показники потреби в коштах на виконання за-
ходів програм у наступні роки. 

У Генеральному штабі Збройних Сил України протягом 
листоиада-грудня дані, отримані від розпорядників коштів 
і військ (сил), узагальнюються, аналізуються й порівнюються 
з вимогами керівних документів довго- та середньостроко-
вого планування (і). Крім цього, тут визначають пріорите-
ти розвитку, потреби Збройних Сил в ресурсному забезпе-
ченні та можливі обмеження на наступний період (3). Ці дані 
є основою для розроблення документів короткострокового 
планування в Збройних Силах України. 

На підставі результатів проведеної роботи Генеральний 
штаб Збройних Сил України готує пропозиції до проекту 

Директиви Міністра оборони з організації оборонного пла-
нування на два роки після наступного, які не пізніше кінця 
другоїдекади січня подаються до Міністерства оборони для 
підготовки та видання відповідної Директиви Міністра 
оборони України (4). 

До кіпця січня проект Директиви Міністра оборони з 
оборонного планування на наступні два роки приводиться 
у відповідність до вимог стратегічних, планових і програм-
них документів на зазначений період та узгоджується з заці-
кавленими структурними підрозділами Міністерства обо-
рони України. 

На підставі Директиви Міністра оборони з оборонного 
планування, пропозицій структурних підрозділів Міністер-
ства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил 
України та командувань видів Збройних Сил України Го-
ловне управління оборонного планування Генерального 
штабу Збройних Сил України до середини лютого готує 
Директиву начальника Генерального штабу Збройних Сил 
з оборонного планування на наступні два роки (5). 

На підставі Директиви начальника Генерального шта-
бу Збройних Сил України з оборонного планування та ре-
зультатів розрахунків командування видів Збройних Сил, 
структурні підрозділи Міністерства оборони та Генераль-
ного штабу Збройних Сил України, які мають підпорядко-
вані війська (сили), готують і доводять до них вказівки з 
оборонного планування на наступні два роки (6). 

Протягом лютого та першої декади березня органи 
військового управління здійснюють роботу з уточнення за-
ходів діяльності на наступні два роки, розраховують не-
обхідні ресурси для їх виконання та уточнюють пріоритети 
діяльності в плановому періоді (5-7). 

Розпорядники коштів, визначені наказами Міністра обо-
рони України та начальника Генерального штабу Зброй-
них Сил України, за погодженням із Генеральним штабом 
Збройних Сил. за встановленими формами подають до Де-
партаменту фінансів Міністерства оборони пропозиції та 
матеріали, необхідні для розрахунку попередніх граничних 
обсягів видатків і формування пропозицій до проекту Зако-
ну "Про Державний бюджет України" на наступний рік. 

Другий цикл (рис. 4). Міністерство фінансів України до-
водить до Міністерства оборони орієнтовні граничні показ-
ники видатків з Державного бюджету України на потреби 
Збройних Сил. 

Генеральний штаб Збройних Сил уточнює переліки за-
ходів на наступні два роки та обсяги їх фінансування і про-
водить розрахунки за всіма видатками Державного бюдже-
ту України стосовно їх розподілу між видами Збройних Сил 
та частинами, які не входять до складу видів Збройних Сил, 
і доводить це до них (7- і ) для своєчасного уточнення планів 
утримання та розвитку і обсягів їх забезпечення ресурсами 
в штабах та органах управління нижчих рівнів. 

Проект Плану утримання та розвитку Збройних Сил 
України на наступні два роки з розрахованими показника-
ми ресурсного забезпечення передбачених заходів подаєть-
ся на розгляд начальнику Генерального штабу Збройних 
Сил. Після підпису начальником Генерального штабу про-
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ект Плану надходить до Департаменту фінансів Міністер-
ства оборони. 

На підставі проекту Плану утримання та розвитку Зброй-
них Сил України відповідні структурні підрозділи Міністер-
ства оборони готують пропозиції до оборонного замовлен-
ня на наступний рік і встановленим порядком направляють 
їх до Кабінету Міністрів України (4). 

Департамент фінансів Міністерства оборони спільно з 
Генеральним штабом Збройних Сил на підставі проекту 
Плану утримання та розвитку Збройних Сил України у вста-
новлені Міністерством фінансів терміни готує та супрово-
джує бюджетний запит Міністерства оборони на наступний 
рік до Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету (4). 

У період підготовки пропозицій до проекту бюджетного 
запиту Міністерства оборони Генеральний штаб Збройних 

Сил України та Департамент фінансів Міністерства оборо-
ни вживають заходів щодо усунення розбіжностей з розпо-
рядниками бюджетних коштів за кошторисом Міністерства 
оборони. 

Третій цикл (рис. 5). Після розгляду Кабінетом Міністрів 
України бюджетного запиту Міністерства оборони на на-
ступний рік уточнюється проект Плану утримання та роз-
витку Збройних Сил України на відповідні наступні два 
роки (1.2) . У разі потреби готуються пропозиції начальни-
ка Генерального штабу Збройних Сил та Міністра оборони 
до Кабінету Міністрів України про збільшення (зменшен-
ня) видатків за напрямами фінансування або зменшення 
(збільшення) обсягів завдань, покладених на Збройні Сили 
України (3, 4). 

Четвертий цикл (рис. 6). З прийняттям Закону "Про Дер-
жавний бюджет України" за поданням Департаменту фінан-
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сів Міністерства оборони та Генерального штабу Зброй-
них Сил України в місячний термін затверджується та дово-
диться до відповідних розпорядників коштів кошторис 
Міністерства оборони на відповідний рік. 

Департамент фінансів Міністерства оборони України 
доводить (І) кошторис Міністерства оборони до Генераль-
ного штабу Збройних Сил України в повному обсязі, а до 
розпорядників коштів і відповідальних за формування, роз-
роблення та ведення головних і цільових та бюджетних і 
державних програм - у частині, що їх стосується. 

План утримання та розвитку Збройних Сил України, а 
також плани утримання та розвитку видів і органів управ-
ління нижчого рівня на наступні два роки затверджуються 
відповідними начальниками не пізніше як у місячний термін 
після затвердження кошторису Міністерства оборони на 
відповідний рік і вводяться в дію з початку нового фінансо-
вого року (2, 3). 

У разі несвоєчасного прийняття Закону " П р о Держав-
ний бюджет України" плани утримання та розвитку на відпо-
відний рік у частині, що стосується використання фінансо-
вих ресурсів, виконуються згідно з вимогами Бюджетного 
кодексу України та інших керівних документів. 

Діяльність колегіальних 
дорадчих органів Збройних Сил України 

в процесі оборонного планування 
Одним з основних шляхів розв'язання проблем, що вини-

кають під час здійснення процедури короткострокового 
оборонного планування, є організація взаємодії між орга-
нами планування, що беруть участь у цьому процесі. 

У Тимчасовому положенні про організацію та здійснен-
ня середньо- та короткострокового оборонного плануван-

ня в Збройних Силах України передбачено механізм функ-
ціонування військових рад з розв'язання питань оборонно-
го планування, закріплений відповідним наказом Міністра 
оборони України. Це відповідає світовому досвіду прий-
няття рішень у цій сфері військового управління. 

Координацію та організацію заходів оборонного пла-
нування. крім керівників структурних підрозділів Міністер-
ства оборони й Генерального штабу Збройних Сил України 
та командувань видів Збройних Сил за напрямами діяль-
ності, здійснюють також колегіальні дорадчі органи в ме-
жах їх повноважень: у Міністерстві оборони - колегія 
Міністерства оборони України; у Генеральному штабі -
військова рада Генерального штабу Збройних Сил України; 
у командуваннях видів Збройних Сил України та управлін-
нях оперативних командувань і об 'єднаннях- військові ради. 

Слід зазначити, що в 2005 р. цей механізм застосовував-
ся дуже рідко. Внаслідок цього виникло намагання затвер-
дити ті чи інші пропозиції щодо майбутнього обрису струк-
тур Збройних Сил України, оминаючи органи оборонного 
планування вищого рівня, без всебічного обгрунтування й 
узгодження. 

Метою залучення до оборонного планування колегіаль-
них дорадчих органів на різних рівнях є створення можли-
вості на ранній стадії формування пропозицій враховувати 
й усувати суперечності, що виникають, та ефективніше 
здійснювати координацію й управління оборонним плану-
ванням у Збройних Силах України. Крім того, це дає змогу 
мати повну картину всіх наслідків, до яких може призвести 
впровадження будь-яких пропозицій, і забезпечує дотриман-
ня принципів програмно-цільового методу планування, а 
також поєднує три підходи до планування (зверху вниз, знизу 
вгору та механізм узгодження). 
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Метою діяльності військової ради Генерального штабу 
Збройних Сил України в рамках оборонного планування є 
здійснення координації , розгляд пропозицій та прийняття 
всебічно обґрунтованих рішень, а також дієвий контроль 
за ходом виконання заходів, спрямованих на розвиток 
Збройних Сил України. 

Очолює військову раду Генерального штабу Збройних 
Сил України начальник Генерального штабу. До роботи в 
ній залучаються заступники начальника Генерального шта-
бу, керівники структурних підрозділів, які відповідають за 
оборонне планування, планування застосування й підготов-
ки Збройних Сил України, утримання особового складу, 
фінансування, технічне й тилове забезпечення військ (сил) і 
за фонди, а також голови колегіальних органів видів Зброй-
них Сил України. 

Засідання військової ради Генерального штабу Збройних 
Сил України проводяться під керівництвом начальника Ге-
нерального штабу або його заступників не рідше одного разу 
на місяць. На засіданнях вирішують важливі питання, що 
належать до компетенції Генерального штабу Збройних Сил 
України, розглядають пропозиції видів Збройних Сил та оці-
нюють виконання заходів щодо розвитку Збройних Сил Укра-
їни. Для розгляду найважливіших питань, що потребують 
термінового розв 'язання, за рішенням голови військової 
ради можуть проводитися позапланові засідання. 

На засідання військової ради Генерального штабу Зброй-
них Сил України для розв 'язання специфічних питань мо-
жуть запрошуватися, в разі потреби, інші посадові особи, в 
тому числі представники органів виконавчої влади, під-
приємств. установ та організацій. 

Персональний склад осіб, які залучаються до засідань 
військових рад. повинен не лише забезпечувати підготовку 
та прийняття всебічно обгрунтованих рішень на відповід-
ному рівні військового управління (горизонтальні зв'язки), 
але й своєчасно орієнтувати відповідних фахівців і спільно 
з ними розглядати проблемні питання па різних рівнях 
військового управління (вертикальні зв'язки). 

Пропозиції, що виносяться на засідання військової ради, 
завчасно розглядаються фахівцями (експертами) Міністер-
ства оборони та видів Збройних Сил України. За результа-
тами розгляду готуються висновки, які обговорюються на 
засіданні ради. 

Військова рада Генерального штабу Збройних Сил Укра-
їни розглядає будь-які важливі питання організації та про-
ведення оборонного планування в Збройних Силах, і обго-
ворює думки й міркування щодо проведення заходів, спря-
мованих на розвиток Збройних Сил України, та доцільності 
розроблення програм і планів. 

Ініціаторами розгляду пропозицій можуть бути посадові 
особи та військові органи управління різних рівнів. Пропо-
зиції розглядаються військовими радами і, в разі належно-
го обгрунтування, подаються за підпорядкованістю до ви-
щих органів військового управління для подальшого роз-
гляду та внесення до відповідних програм і планів. 

Військова рада Генерального штабу Збройних Сил Укра-
їни в межах своєї компетенції приймає рішення щодо шляхів 

розв'язання певної проблеми та визначає відповідальних за 
впровадження і терміни виконання заходів. 

Підсумком короткострокового оборонного планування 
в Збройних Силах України є раціональні управлінські рішен-
ня у формі прогнозів, програм і планів щодо реалізації дер-
жавної політики у сфері національної безпеки й оборони. 
Ці рішення максимально враховують воєнно-політичну об-
становку в регіоні та світі, геополітичне становище Украї-
ни та її економічні можливості, а також сприяють виконан-
ню всебічно скоординованих і збалансованих заходів щодо 
розвитку Збройних Сил України та забезпечення необхід-
ного рівня обороноздатності держави. 

Збройні Сили України вимушено скорочують свою чи-
сельність, аби подолати ту кризу, в якій вони опинилися 
протягом останніх років. Але цей процес має межу, за якою 
настає різке зниження боєздатності й боєготовності. 

Подальше різке зменшення чисельності Збройних Сил 
України вже неможливе, оскільки в такому разі для вико-
нання завдань, поставлених перед Збройними Силами, по-
трібно замінити наявні види озброєння та військової техні-
ки новітніми зразками й розв'язати низку проблем, що сто-
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суються повного відновлення оперативної й бойової підго-
товки, заміни засобів зв 'язку системи управління тощо, а 
для цього потрібні додаткові кошти. 

Очевидно, що скорочення Збройних Сил України здій-
снюється з метою перерозподілу структури видатків бюдже-
ту Міністерства оборони України та наближення цієї струк-
тури до економічно найефективніших світових стандартів, 
які перевірені часом і дали позитивні результати в інших 
країнах. 

Внаслідок скорочення складу й чисельності Збройних 
Сил зменшуються витрати, пов'язані переважно з їх утри-
манням. До них належать грошове утримання військово-
службовців і заробітна плата цивільного персоналу, витра-
ти на медичне обслуговування, транспортування та інші 
види забезпечення діяльності особового складу, а також 
витрати, пов'язані з експлуатацією та ремонтом воєнної 
техніки. Разом з тим, вивільнені кошти підуть на збільшен-
ня капітальних видатків, а саме на матеріально-технічне 
переоснащення збройних сил і розвиток їх інфраструктури 
(науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, за-
купівлю озброєння і військової техніки, військове будів-
ництво). Це довготермінові витрати, результат використан-
ня яких виявиться лише через декілька років. 

Зменшення витрат на утримання теж обмежене, насам-
перед неможливістю зниження їх на грошове утримання 
військовослужбовців і заробітну плату цивільного персо-
налу. на медичне обслуговування та забезпечення умов про-
живання, які мають безпосередній вплив на рівень соціаль-
ного напруження у військових підрозділах. 

З огляду на результати фінансово-економічного обгрун-
тування запланованих на 2006 р. заходів, спрямованих на 
утримання та розвиток Збройних Сил України, департамен-
ти й органи оборонного планування Міністерства оборони 
та Генерального штабу Збройних Сил України визначили 

обсяг мінімально необхідних бюджетних асигнувань за за-
гальним фондом (критичний рівень) для Міністерства обо-
рони в обсязі 8,7 млрд гри. У наступному році передбачено 
проведення заходів, які сприятимуть закладенню основ для 
виконання Державної програми розвитку Збройних Сил 
України. 

Реалізація передбачених заходів дасть змогу: 
зупинити зниження рівня бойової й мобілізаційної готов-

ності військ (сил) і не допустити втрати ними боєздатності; 
розпочати розвиток Збройних Сил України з метою на-

ближення до відповідних показників, прийнятих у розвине-
них країнах; 

приступити до розв'язання соціальних проблем. 
Розрахунки свідчать, що виконання запланованих за-

ходів забезпечить підвищення: рівня бойової готовності 
з'єднань і військових частин Збройних Сил України - д о 40 %; 
Об'єднаних сил швидкого реагування та частин, що залу-
чаються до прикриття важливих державних об'єктів, - до 
80 %; бойового потенціалу Збройних Сил - з 35 % у 2005 р. 
до 51 % у 2006 р. 
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Напрями 
та проблеми 
створення Єдиної 
автоматизованої 
системи управління 
Збройними 
Силами України 
Розглядаються проблемні питання, що постали на першому етапі 
створення Єдиної автоматизованої системи управління Зброй-
ними Силами України. Пропонується дієва структура системи 
створення ЄАСУ. 

Створення перспективної моделі Збройних Сил 
України потребує всебічного обґрунтованого 
підходу до вдосконалення системи управління 
військами, обриси якої визначаються принципа-
ми поєднання адміністративного й оперативно-

го керівництва. Таке вдосконалення передбачає реформу-
вання органів управління всіх ланок, оптимізацію кількості 
пунктів управління, частин зв'язку та автоматизації , ство-
рення пунктів оперативного реагування на кризові ситуації 
в Збройних Силах України та інших військових формуван-
нях тощо. Разом з тим. такі чинники, як динамічні зміни у 
воєнній справі, зростання обсягів і різноплановості завдань, 
набуття вирішального значення фактора часу в управлінні 
військами, постійне вдосконалення системи управління 
військами та стрімкий розвиток новітніх інформаційних тех-
нологій потребують нових підходів до побудови автомати-
зованих систем управління в Збройних Силах України. Єди-
на автоматизована система управління (ЄАСУ) Збройних Сил 
України - це інтегрована автоматизована система управ-
ління, що побудована на основі єдиної ідеології та об'єднує 
на єдиних оперативно-стратегічних і системотехнічних прин-
ципах автоматизовані системи й підсистеми управління 
різного функціонального призначення всіх ланок управлін-
ня Збройних Сил. 

З урахуванням сучасного стану системи зв'язку та АСУ 
Збройних Сил України створення ЄАСУ передбачається до 
2015 р. реалізовувати за двома напрямами, якими є: 

1) розвиток систем управління обмеженого рівня авто-
матизації з використанням існуючих технічних систем і за-
собів пунктів та органів управління: 

2) створення системи управління, яка побудована на ос-
нові передових інформаційних технологій та об'єднує ав-
томатизовані системи стратегічного керування Збройними 
Силами України, управління військами (силами) та бойо-
вими засобами (зброєю). 

На сьогодні пріоритет надається розвитку матеріально-
технічної основи ЄАСУ Збройних Сил України через впро-
вадження нових інформаційних технологій. Для цього на-
рощуються АСУ від центрального апарату Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 
України до корпусів, бригад і частин О С Ш Р . впроваджу-
ється функціональна підсистема діловодства та електрон-
ного документообігу, створюються засоби й комплекси ав-
томатизації для рухомих пунктів управління на базі нових 
інформаційних технологій. Крім того, наступний етап ство-
рення ЄАСУ Збройних Сил України передбачає розвиток її 
функціональної основи завдяки розробленню математичних 
моделей, інформаційних розрахункових задач і впроваджен-
ню на їх основі автоматизованої системи підтримки прий-
няття рішень. Остаточне створення ЄАСУ Збройних Сил 
України передбачає інтеграцію її систем і підсистем, об'єд-
нання комплексів моделей і розрахункових задач у межах 
єдиного інформаційного поля Збройних Сил України, осна-
щення військ (сил) рухомими автоматизованими пунктами 
управління і технічне переоснащення та адаптацію до стан-
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Напрями та проблеми створення 
Єдиної автоматизованої системи управління 

Збройними Силами України 

Рис. 1. Ідеологія побудови ЄАСУ Збройних Сил України 

У межах комплексу науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт розроблено ідеологічні засади й нор-
мативні документи для створення ЄАСУ Збройних Сил Ук-
раїни. зокрема: 

Концепцію САСУ Збройних Сил України; 
Концепцію Автоматизованої системи стратегічного ке-

рування Збройними Силами України; 
Комплексну програму створення САСУ Збройних Сил 

України. 
У цих документах описано ідеологію побудови, створен-

ня та функціонування САСУ Збройних Сил України (рис. 1). 
Аналіз ідеології свідчить про необхідність дотримання 

принципу загальносистемної та оперативно-стратегічної 
єдності технологій у процесі створення та впровадження 
САСУ Збройних Сит. Слід враховувати, що дотримання цьо-
го принципу відбувається на фоні розвитку органів військо-
вого управління, системи пунктів управління, норматнвно-
правової бази, інформаційних технологій та вдосконален-
ня форм і методів діяльності органів управління. 

Зауважимо, що низка організаційних заходів, спрямо-
ваних на реформування Збройних Сил України та Централь-
ного апарату Міністерства оборони України, спричинили 
певну неузгодженість системи відповідальності за створен-
ня елементів ЄАСУ Збройних Сил України з вимогами сьо-
годення та виникнення проблемних питань, що потребують 
негайного розв'язання. Зокрема, внесення змін до Воєнної 
доктрини України у квітні 2005 р. та перехід Збройних Сил 
України на тривидову структуру потягли за собою доопра-
цювання керівних документів САСУ Збройних Сил у зв'яз-
ку з реформуванням оборонної сфери держави відповідно 
до європейських стандартів. 

Назвемо деякі проблемні питання, що виникли на пер-
шому етапі створення Є А С У Збройних Сил України. 

1. Процес створення ЄАСУ та впровадження її складо-
вих відбувається без впливу на це генерального конструк-
тора ЄАСУ Збройних Сил України. Такий стан речей зу-
мовлений тим. що досі не створено систему розробників і 
Раду головних конструкторів ЄАСУ Збройних Сил Украї-
ни. не координується робота розробників складових систем 
(підсистем) ЄАСУ, не визначено головних конструкторів 
систем і підсистем, не проводяться заходи щодо інтеграції 
розробок в САСУ. Крім цього, сьогодні основною комплекс-
ною проблемою для розробників є брак системних рішень 
щодо єдиних технологій розробок. Розв'язання цієї пробле-
ми є компетенцією Генерального конструктора ЄАСУ Зброй-
них Сил України. 

2. Воєнно-наукове супроводження створення САСУ Зброй-
них Сил України здійснюється з низькою ефективністю, оскіль-
ки провідні наукові установи впродовж останніх років втра-
тили значний потенціал внаслідок їх скорочення та відтоку 
провідних науковців і фахівців до інших структур. 

3. Відсутність ритмічного фінансування заходів, спрямо-
ваних на створення ЄАСУ Збройних Сил України, призво-
дить до неефективного використання коштів. Це зумовлено 
тим, що начальник зв'язку Збройних Сил України, який від-
повідає за створення ЄАСУ, практично не має повноважень 
у розв'язанні питань пріоритетності виконання тих чи інших 
дослідно-конструкторських робіт. Керування фінансуван-
ням здійснює Департамент розробок і закупівель озброєння 
та військової техніки Міністерства оборони України. Аналіз 
профінансованих дослідно-конструкторських робіт свідчить, 
що вони проводились без системного підходу, в інтересах 
окремих структурних підрозділів. Тому доти, доки роботи 
зі створення ЄАСУ фінансуватимуться за рахунок різних 
програм і децентралізовано, вони виконуватимуться безсис-
темно і з низькою ефективністю. 
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Для розв'язання проблемних питань, що стосуються ство-
рення ЄАСУ Збройних Сил України, доцільно розгорнути 
дієву структуру системи створення ЄАСУ (рис. 2). 

Щоб забезпечити виконання робіт зі створення ЄАСУ 
Збройних Сил України, потрібно: 

структурним підрозділам Центрального апарату Міні-
стерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил 
України доопрацювати керівні документи, що регламенту-
ють повноваження суб'єктів системи створення ЄАСУ й 
уточнюють терміни та заходи, передбачені Комплексною 
програмою створення ЄАСУ Збройних Сил України; 

активізувати роботу з Генеральним конструктором 
ЄАСУ Збройних Сил України; 

при Генеральному конструкторі ЄАСУ Збройних Сил 
України створити постійно діючий орган, до складу якого 
ввести головних конструкторів, відповідальних за створен-
ня складових систем ЄАСУ. 

Надійшли до редакції 29.11.2005. 
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Розглядаються концептуальні підходи до створення перспектив-
них систем озброєння протиповітряної оборони, уніфікованих на 
рівнях видів збройних сил. 

аосвід останніх військових конфліктів (Ірак, Юго-
славія, Афганістан) показав, що в наш час ос-
новною сферою збройної боротьби стають по-
вітря і космос. Боротьба за панування в повітрі 
та протиборство засобів повітряного нападу 
Зроєння протиповітряної оборони (ППО) є вирі-

шальною умовою успіху не лише в операціях, але й у ході 
та результатах війни в цілому. Сьогодні будь-яка держава 
може розраховувати на безпеку за наявності надійної су-
часної протиповітряної та протиракетної оборони. 

Актуальність створення перспективних високоекономіч-
них систем озброєння ППО. Бурхливий розвиток ЗПН та 
розширення їх бойових завдань і можливостей спричинили 
відповідне збільшення типажу, номенклатури й складності 
озброєння П П О та різке зростання його вартості. Аналіз 
вартості існуючих систем, комплексів і зразків озброєння 
різних видів збройних сил провідних країн світу свідчить 
про те, що озброєння П П О нині випереджає за вартістю інші 
види озброєння. 

Висока вартість сучасних зразків озброєння П П О не 
випадкова. Якщо проаналізуємо тенденції змінювання вар-
тості озброєння П П О впродовж останніх 50 років (рис. 1), 
то побачимо, що вона зростала від одного покоління озбро-
єння до іншого. У період 1948-1960 pp. темпи зростання були 
не так помітні, але, починаючи з 1960-х років, з прийняттям 
на озброєння зенітної ракетної зброї замість зенітної артиле-
рії. ці темпи значно зросли. Особливо великий стрибок зро-
стання вартості (в 3-4 рази) стався з прийняттям на озброєн-
ня ЗРС (ЗРК) останніх поколінь: ЗРС С-300П. ЗРК "Бук"' і 
"Тор" , зенітного гарматно-ракетного комплексу (ЗГРК) 
"Тунгуска" тощо. Всього за період 1948-2000 pp. вартість 
зразків озброєння П П О зросла більш як у 70 разів. 

Очікується, що в майбутньому (на період до 2020 р.) 
вартість озброєння П П О безперервно зростатиме і для най-
більш ефективних систем може досягти декількох мільярдів 
доларів. Спеціалісти Росії вже тепер оцінюють вартість перс-
пективної системи озброєння П П О оперативно-стратегічно-
го призначення в майже 10 млрд доларів. 

Аналіз тенденцій розвитку ЗПН і озброєння П П О . їх 
взаємозв'язку, взаємодії та взаємовпливу дав змогу визна-
чити негативні явища в розвитку засобів протиповітряної 
оборони, а саме: постійне збільшення їх типажу й номенкла-
тури та відповідне зростання вартості. Тому сьогодні акту-
альним є завдання уніфікації озброєння ППО. оскільки саме 
вона гальмує негативні явища в його розвитку. 

Результати дослідження та практика проведення розро-
бок озброєння свідчать, що найбільш перспективним напря-
мом розвитку озброєння П П О є його уніфікація на рівнях 
видів Збройних Сил на основі базово-модульного принци-
пу, тобто поєднання базового принципу створення зразків 
озброєння П П О та модульного принципу побудови його 
засобів [1. 2]. За базового принципу створення зразків на 
основі базової системи озброєння П П О проектуються мо-
дифікації. що враховують специфіку бойового використан-
ня даної системи у видах Збройних Сил. У цьому разі перед-

:я погоджена модернізація базової системи та її мо-Антонець В. В.. Білетов В. І.. Голобородько М. Ю.. 2006 бачаєтьс 
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дифікацій. За модульного принципу зразки озброєння П П О 
будуються з використанням модулів їх складових частин. 
Модулями вважаються такі складові частини систем (зраз-
ків) ОВТ ППО, які мають функціональну й конструктивну 
закінченість і застосовуються в декількох (двох і більше) 
системах чи зразках, а тому мають високий рівень уніфіка-
ції. За кількістю модулів у системі (зразку) озброєння П П О 
можна визначати рівень її уніфікації. 

Це дає змогу зменшити витрати на створення, виробниц-
тво та експлуатацію зразків озброєння П П О різних видів 
збройних сил. скоротити номенклатуру їх засобів, знизити по-
требу в розширенні конструкторсько-виробничої бази, підви-
щити їх серійноздатність, скоротити тривалість розроблення 
та виробництва, забезпечити їх конкурентоспроможність. 

Разом з тим, на сьогодні теоретичні дослідження та прак-
тичні розробки уніфікованих систем озброєння П П О на рівні 
видів збройних сил проводяться ще недостатньо. Жодна 
країна світу не має на озброєнні зенітно-ракетних комп-
лексів базово-модульної побудови та міжвидової уніфікації. 
Спроба створити в колишньому СРСР єдину уніфіковану 
ЗРС міжвидового призначення (для Військ ППО, Сухопут-
них військ і ВМФ) у період 1968-1988 pp. закінчилася ство-
ренням трьох ЗРС (С-300П, С-300В, С-300Ф). Досягти уніфі-
кації при цьому не вдалося, бо фактично це були різні комп-
лекси. Намагання С Ш А створити єдину уніфіковану ЗРС 
для двох видів Збройних Сил на основі ЗРК "Іджіс" (ВМС 
США) і ЗРК "Патр іот" (Сухопутні війська С Ш А ) закінчи-
лося безрезультатно ще на стадії теоретичних розробок. 

Основними причинами низького результату пошуків є: 
на практичному рівні - відомчість і відсутність досвіду в 
розробках систем озброєння такого типу; на теоретичному 
рівні -1 іедостатній розвиток теоретичної бази щодо обгрунту-
вання уніфікації систем озброєння міжвидового призначення. 

Для Збройних Сил України актуальність уніфікації озб-
роєння П П О на високих рівнях зумовлена реформуванням 
Збройних Сил та розвитком їх озброєння, зокрема: 

вимогами Воєнної доктрини України, де визначено, що 
одним з основних принципів воєнно-економічної політики 
України є досягнення високої технологічності та потрібно-
го рівня уніфікації систем озброєння, які в скрутних фінан-
сово-економічних умовах можуть і повинні бути засобом 
підвищення ефективності ОВТ і бойової готовності Зброй-
них Сил України та економії національних ресурсів; 

необхідністю створення єдиної системи П П О України, 
оскільки на даний час у Збройних Силах України існує де-
кілька структур, які відповідають за протиповітряну оборо-
ну держави і військ. - Повітряні Сили, війська П П О Сухо-
путних військ, П П О Військово-Морських Сил (а це завели-
ке навантаження для бюджету країни), зусилля яких не зав-
жди скоординовані, тому вони дублюють одна одну. Ство-
рення єдиної системи П П О України об 'єктивно зумовлює 
необхідність інтеграції сил і засобів П П О різних видів 
Збройних Сил та уніфікації систем і комплексів озброєння 
на високому рівні; 

необхідністю надійного функціонування нового виду 
Збройних Сил на базі Військ П П О і ВПС - Повітряних Сил, 
для чого потрібна інтеграція та уніфікація вогневих засобів, 
засобів радіо- та радіотехнічної розвідки й радіоелектрон-
ного придушення, а також забезпечення функціонування єди-
ної мережі управління й інформаційного забезпечення в інте-
ресах досягнення єдиної мети - ефективної боротьби з засо-
бами повітряного нападу та завоювання панування в повітрі. 

Уніфікація озброєння є базою, науковою основою його 
стандартизації, тому в умовах очікуваного переходу Зброй-
них Сил України на стандарти Н А Т О вона стає важливим 
державним і оборонним завданням. 

Оцінка стану уніфікації озброєння ППО провідних країн 
світу та Збройних Сил України. Аналіз стану уніфікації озбро-
єння П П О в провідних країнах світу (США. Франції. Німеч-
чині, Італії, Швейцарії та ін.), а також у Збройних Силах 
України показує, що на сьогодні це одна з актуальних про-
блем для цих країн і вони здійснюють інтенсивний пошук її 
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розв'язання. Існуючий стан уніфікації озброєння П ПО не від-
повідає сучасним вимогам і потребує подальшого розвитку. 

Сьогодні жодній провідній країні світу не вдалося побу-
дувати систему озброєння ППО, уніфіковану на рівні видів 
збройних сил. Спроби С Ш А і колишнього СРСР створити 
єдину уніфіковану ЗРС відповідно для трьох і двох видів 
збройних сил закінчилися безрезультатно. Основною при-
чиною цього був недостатній розвиток теоретичних основ 
військової уніфікації на високих рівнях (рівнях видів зброй-
них сил). 

Широкого розвитку набула уніфікація ЗРС (ЗРК) на рівні 
великих функціональних елементів - зенітної керованої ра-
кети (ЗКР), командного пункту (КП), радіолокаційної стан-
ції (РЛС) тощо. Проте спроб уніфікації на вищих рівнях поки 
що не було. 

Значна роль у воєнно-технічній політиці країн Н А Т О 
відводиться концепції рядів систем зброї, яка грунтується 
на принципах модифікації систем озброєння і є основним 
напрямом спільного виробництва озброєння П П О країна-
ми - членами НАТО. Але простежуються значні розходжен-
ня між С Ш А та іншими країнами НАТО у визначенні опера-
тивно-тактичних вимог до зразків озброєння ППО. 

Принцип універсальності як важливий напрям уніфікації 
не набув широкого використання. Маємо приклади спільно-
го виконання завдань лише під час боротьби з повітряними 
й наземними цілями: на основі ЗРК "Роланд" і "Рапіра" ство-
рюються протитанкові ракети. 

Принципи внутрішньовидової уніфікації розвиваються 
для складових частин ЗРС (ЗРК) і зразків озброєння П П О 
військового рівня (ЗРК ВМС С Ш А ARDMS, "СиСперроу". 
САТСР. "Чапарел" та ін.). 

У Збройних Силах України існуюче озброєння П П О має 
вкрай низький ступінь уніфікації як на рівні видів, типів, 
зразків, так і на рівні елементів, агрегатів і вузлів. У д а н и й 
час налічується до ЗО типів зенітних ракетних і артиле-
рійських комплексів, значна частина яких розроблялася в 
різний час. починаючи з 1940-х років, і становить декілька 
поколінь. Незважаючи на близькість виконуваних завдань 
і тактико-технічних характеристик, ряд однотипних зеніт-
них комплексів (С-300П. С-300В, С-300Ф) побудований на 
неуніфікованих технічних системах, агрегатах і вузлах. Ці 
комплекси оригінальні за конструкцією та принципами по-
будови. Ступінь міжконструктивної внутрішньокомплекс-
ної уніфікації складових частин близьких за завданнями ЗРК 
"Круг" , "Куб" , "Оса" відповідно становить лише 27, 23 та 
32 %, а ступінь конструктпвно-експлуатаційної уніфікації-
відповідно 32, 23 та 56 % (при необхідних 75 % і більше). 

Сутність концепції створення перспективної уніфікова-
ної системи озброєння ППО. Аналіз тенденцій розвитку ЗПН 
свідчить, що існує велика ймовірність появи після 2015 р. 
гіперзвукових літальних апаратів і повітряно-космічних 
літаків. Очікується також широке застосування безпілот-
них літальних апаратів для виконання ударних завдань і 
завдань забезпечення. Історичний прогрес намічається у 
сфері технологій, спрямованих на зниження помітності ЗПН 
у радіолокаційному та інфрачервоному діапазонах хвиль. 

Ці тенденції (загрози) зумовлюють потребу створення 
зразків озброєння П П О з новими бойовими властивостями. 

З огляду на це, передбачається, що в далекій перспективі 
(2020-2025 pp.) протиповітряна оборона становитиме спільне 
функціонування систем П П О усіх видів збройних сил і родів 
військ, що потребуватиме виконання досить складних зав-
дань забезпечення їх взаємодії. З цією метою засоби П П О 
(вогневі, інформаційні, управління) різних видів збройних сіш 
і родів військ мають бути максимально уніфіковані, насам-
перед у плані інформаційно-технічного забезпечення [3]. Це 
зумовлює потребу створення не просто окремих зразків ППО, 
а єдиної системи зенітного ракетного озброєння, тобто су-
купності вогневих засобів, засобів радіо- й радіотехнічної 
розвідки та радіоелектронного придушення, а також нетра-
диційних засобів знищення повітряних і повітряно-космічних 
цілей, які функціонують в єдиній мережі управління та інфор-
маційного забезпечення. З такою вимогою тісно пов'язана 
проблема оптимізації типажу озброєння П П О видів зброй-
них сил і родів військ, зокрема його скорочення. 

Еволюція розвитку озброєння П П О відбувається шля-
хом створення багатофункціональних бойових систем, які 
об'єднають в єдине ціле засоби виявлення, знищення та при-
душення на базі автоматизованих систем управління. Це є 
передумовою уніфікації перспективного озброєння П П О 
збройних сил на високих рівнях (видів збройних сил і родів 
військ), об 'єктивною потребою, закономірним явищем у 
розвитку озброєння П П О й основним змістом концепції по-
будови перспективної уніфікованої системи озброєння 
(ПУСО) П П О Збройних Сил України. 

Першим кроком побудови ПУСО П П О має бути обґрун-
тування військово-технічного обрису цієї системи, тобто 
сукупності бойових, технічних і експлуатаційних власти-
востей озброєння П П О , у тому числі вимог до уніфікації, 
насамперед до її показників, які належать до класу показ-
ників якості [4]. Названі показники можуть визначатися 
лише в комплексі з урахуванням витрат ресурсів. Такий 
комплексний підхід відповідає змісту тактико-техніко-еко-
номічного аналізу, який є основним в обгрунтуванні вимог 
до уніфікації перспективного озброєння ППО. 

Військово-технічний обрис перспективної уніфікованої 
системи озброєння ППО. З огляду на цілі та завдання перс-
пективного розвитку ОВТ ППО, а також на вимоги до пер-
спективної системи ППО, уявляється, що розвиток ОВТ 
П П О на період до 2020-2025 pp. може бути зведений до 
побудови перспективної, якісно нової системи озброєння 
ППО, уніфікованої на міжвидовому та внутрішньовидово-
му рівнях. Ця система призначається для застосування в 
Сухопутних військах. Повітряних і Військово-Морських 
Силах та Прикордонних військах України. 

У побудові ПУСО П П О мають бути відображені найпе-
редовіші напрями розвитку озброєння: інтелектуалізація 
зразків озброєння Г1ПО (поява роботизованих ЗРК): розви-
ток інтегрованих систем (створення на базі ЗРК вогневих 
засобів, а також засобів розвідки, управління, РЕБ і зв'яз-
ку); забезпечення міжвідомчого інформаційного об'єднан-
ня засобів П П О на всіх рівнях військової ієрархії; знижен-
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ня помітності зразків озброєння ППО; створення надмалих 
засобів П П О тощо. 

Створення П У С О П П О допускає уніфікацію засобів 
ППО на рівні видів Збройних Сил, родів військ і силових 
структур України, а також на рівні комплексів, систем, 
зразків, агрегатів, вузлів і блоків. Очікується, що П У С О 
ППО, порівняно з існуючою системою ОВТ ППО, спричи-
нить заміну більш як 8 типів зенітних комплексів оператив-
ного призначення, близько 20 типів зенітних комплексів та 
установок тактичного призначення, а також різноманітних, 
незв'язаних засобів розвідки та АСУ, більшість яких відслу-
жили установлені терміни й застаріли морально та фізично. 
Це дасть змогу усунути існуючу розуніфікацію ОВТ ППО, 
спростити його експлуатацію, ремонт, забезпечення запас-
ними інструментами й приладдями та підготовку обслуги у 
військах, підвищити спроможність підприємств-виробників, 
скоротити фінансові й матеріальні витрати підприємств 
оборонно-промислового комплексу. Передбачається, що 
створення П У С О П П О уможливить скорочення в багато 
разів виробничих та економічних витрат порівняно зі ство-
ренням системи ОВТ П П О в умовах міжвідомчої розрізненості. 

Створення ПУСО П П О сприятиме практичній реалізації 
єдиної військово-технічної політики в галузі будівництва 
протиповітряної оборони України. Якісно нова оборонна 
система зброї П У С О П П О повною мірою відповідатиме 
оборонному характеру Воєнної доктрини України, а її по-
будова буде найважливішим державним завданням зі зміц-
нення обороноздатності країни. 

Єдина перспективна уніфікована система озброєння П П О 
має забезпечувати: 

зосередження сил і засобів П П О всіх видів Збройних Сил 
та військових формувань держави під час ведення воєнних 
(бойових) дій завдяки сумісності та взаємозамінності систем, 
комплексів і зразків озброєння П П О різних видів Збройних 
Сил і родів військ, як аспектів уніфікації цього озброєння; 

створення в повітряному просторі України єдиного су-
цільного радіолокаційного поля спостереження за рахунок 
раціонального типажу засобів стратегічної та оперативної 
повітряної розвідки з базуванням їх на землі, в повітрі, на 
морі та в космосі (супутникові, наземні, повітряні, корабель-
ні засоби розвідки); 

створення в Україні глибоко ешелонованої на всю опе-
ративну й стратегічну глибину та всевисотної П П О , для 
чого потрібно мати ЗРС (ЗРК), зенітно-артилерійські комп-
лекси та авіаційні ракетні комплекси перехоплення, які роз-
різняються за дальністю дії та уніфікуються на оперативно-
му й військовому рівнях; 

ведення боротьби з усіма типами ЗПН. у тому числі з балі-
стичними ракетами, пілотованими й безпілотними засобами, 
крилатими й керованими ракетами, повітряними елементами 
розвідувально-ударних комплексів, системами дальнього 
радіолокаційного виявлення та керування, бойовими еле-
ментами високоточної зброї тощо, без значного розширен-
ня типажу й номенклатури зразків озброєння ППО; 

єдність управління силами й засобами ГІПО в операціях 
і стратегічних діях Збройних Сил, дня чого до складу ПУСО 

П П О має входити єдина система управління силами й засо-
бами П П О (військами та зброєю ППО), як складова части-
на єдиної АСУ Збройних Сил; така система управління має 
бути побудована на єдиних системотехнічних принципах, 
об'єднуватися потрібними відносинами підлеглості і взає-
модії всіх органів, пунктів управління П П О і керованих 
елементів оперативно-стратегічного, оперативного й так-
тичного рівнів і бути оснащеною необхідними засобами 
автоматизації та зв'язку; 

мобільність озброєння ППО під час стратегічного розгор-
тання, відмобілізування та перегрупування Збройних Сил, а 
також маневр військ (сил) П П О з одного оперативного на-
прямку на інший, для чого ПУСО П П О має базуватися на 
уніфікованих за бойовою масою (легка, проміжна, середня 
категорії) засобах пересування з високими швидкісними ха-
рактеристиками, високою прохідністю й транспортабельністю; 

маскування військ (сил) П П О в операціях і стратегічних 
діях Збройних Сил, для чого в ПУСО П П О мають бути єдині 
уніфіковані комплекти маскування; 

жорстке обмеження на ресурси завдяки створенню та 
уніфікації навчально-тренувальних засобів; комплексні, 
спеціалізовані й універсальні тренажери-імітатори, макети 
та моделі повинні в повному обсязі імітувати повітряну об-
становку, а також дії сил і засобів П П О щодо відбиття по-
вітряного нападу противника, особливо під час перших і 
наступних масованих ракетно-авіаційних ударів; в основі 
тренажерів-імітаторів мають бути імітаційні моделі опера-
тивного й стратегічного рівнів в обсязі повітряної оборон-
ної операції з наступним переходом, у перспективі, до на-
півнатурного моделювання процесів боротьби ЗПН - засо-
би І ІПО з залученням частки реальних сил і засобів П П О і 
ЗПН у реальному масштабі часу. 

Відповідно до ієрархічної структури побудови військ і 
об'єктів, що прикриваються в єдиній системі ППО. єдина 
система вогневих засобів П У С О П П О поділяється на сис-
тему ОВТ П П О оперативного рівня і систему ОВТ П П О 
військового рівня. До складу системи ОВТ П П О оператив-
ного рівня входять зенітні ракетні системи, комплекси (ЗРС. 
ЗРК) стратегічного, оперативно-стратегічного, оператив-
ного й оперативно-тактичного рівнів. У далекій перспек-
тиві особливе місце займуть ЗРК ПРО. Система ОВТ П П О 
військового рівня складається з системи зенітних комплексів 
бригадних і батальйонних ланок та ін. Обидві системи (опе-
ративного і військового рівнів) будуються на базово-мо-
дульному принципі на основі розроблення та реалізації ба-
зових виробів і функціональних модулів з використанням 
секційно- та блоково-модульних принципів. 

Можливу структуру перспективної системи озброєння 
П П О показано на рис. 2. 

Центральне місце в обґрунтуванні військово-технічно-
го обрису ПУСО П П О належить визначенню оперативно-
стратегічних, оперативно-тактичних і тактико-технічних 
вимог [3, 5]. Загалом таке обґрунтування досить складне і 
потребує окремого дослідження. 

Оцінка економічної ефективності єдиної перспективної 
уніфікованої системи озброєння ППО Збройних Сил. Для 



оцінки економічної ефективності єдиної перспективної сис-
теми озброєння П П О використовували такі показники та 
вихідні дані: 

приріст економічної ефективності уніфікованого озброєн-
ня П П О (в абсолютних нормованих одиницях вартості); 

підвищення серійноздатності засобів перспективного 
озброєння П П О з переходом на базово-модульне їх вико-
нання внаслідок зниження вартості (ціни) на стадіях роз-
роблення та серійного виробництва; 

кількість типів комплексів і зразків наявного озброєння 
ППО; 

кількість комплексів і зразків перспективного озброєн-
ня ППО; 

вартість (в абсолютних нормованих одиницях вартості) 
систем, комплексів і зразків перспективної системи озброєн-
ня П П О на всіх етапах їх життєвого циклу з урахуванням 
зміни курсу валют; 

техніко-економічні характеристики систем, комплексів 
і зразків перспективного озброєння ППО, зокрема показ-
ники рівня уніфікації; 

обсяги запасів матеріальних засобів (ЗКР, боєприпасів, 
пального тощо); 

норми накопичення та ешелонування запасів матеріаль-
них засобів. 

Результати оцінювання економічної ефективності [2] пока-
зують, що суттєвий економічний ефект від створення перспек-
тивної єдиної системи озброєння П П О досягається внаслідок 
скорочення номенклатури озброєння, підвищення ефективності 
його виробництва, значного скорочення потрібних комплектів 
систем, комплексів, зразків і типажу озброєння, а також удос-
коналення окремих елементів і характеристик комплексів, у 
тому числі їх паливно-енергетичного забезпечення. 

Особливо значне збільшення економічної ефективності 
очікується від уніфікації на основі базово-модульної побу-
дови перспективного озброєння П П О . Результати оціню-
вання економічної ефективності, які наводяться нижче, виз-
начені для випадку, коли уніфікуються комплекси, зразки 
та їх основні засоби. За модулі основних засобів перспектив-
ного озброєння П П О брали радіотехнічні засоби, ЗРК (PJ1C), 
КП. ЗКР. Споживачами перспективного озброєння П П О є 
види Збройних Сил (споживачі № 1,2,3). Нормованою оди-
ницею є вартість виробництва ЗРС середньої дальності. 

На рис. 3 ,4 наведено залежності витрат на виробництво 
засобів перспективного озброєння П П О від рівня міжвидо-
вої уніфікації за його базово-модульної побудови: у відсот-
ках (рис. 3) і в абсолютних нормованих одиницях вартості 
(рис. 4). З рис. З видно, що найбільший відносний приріст 
економічної ефективності очікується для ЗРК МД (малої 
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Рис. 3. Залежність витрат на виробництво засобів озброєння 
ППО від рівня міжвидової уніфікації А за базово-модульної 
побудови: 
1 неуніфіковані засоби О В Т П ПО: 2 засоби З Р С Д Д : . ! - з а с о б и З Р С С Д : 
4 засоби О В Т П П О : 5 засоби З Р С МД 

дальності) - 31,4 %, а для ЗРК СД (середньої дальності) і 
ДД (далекої дальності) - відповідно 17,8 і 10,3 %. З цього 
випливає, що в разі роздільного оцінювання результатів 
приросту економічної ефективності внаслідок внутрішньо-
типової уніфікації засобів перспективного єдиного озброєн-
ня П П О у відсотках (див. рис. 3) можна дійти висновку про 
найбільшу доцільність базово-модульної побудови засобів 
ЗРС МД. Але такий висновок є неправомірним, оскільки 
результати приростів економічної ефективності уніфікації 
за базово-модульної побудови за рахунок коштів перспек-
тивного озброєння І ІПО слід аналізувати стосовно системи 
зенітного озброєння і в абсолютних нормованих одиницях 
вартості (див. рис. 4). Аналіз залежності витрат на вироб-
ництво засобів перспективного озброєння П П О за типами 
ЗРС показує, що найбільший приріст (в абсолютних нормо-
ваних одиницях) економічної ефективності зенітного озб-
роєння за базово-модульної побудови його засобів очікуєть-
ся внаслідок уніфікації засобів ЗРС СД - 252,8 одиниці, що 
при загальній економічній ефективності уніфікації для сис-
теми (352,1 одиниці) становить 71,8 "/<>. а внаслідок уніфі-
кації ЗРС МД - 91,1 (25,8 %) і ЗРС ДД - 8,3 (2,4 %). 

Отже, формуючи перспективне єдине озброєння П П О 
видів Збройних Сил, потрібно насамперед спрямувати зу-
силля та асигнування на базово-модульну побудову засобів 
ЗРС СД, що забезпечує зниження витрат на виробництво всіх 
засобів системи перспективного озброєння П П О на 19.8 % 
порівняно з неуніфікованим озброєнням. Аналіз показує 
також, що базово-модульпий принцип потрібно реалізува-
ти в засобах ЗКР та PJ1C, які дають виграш відповідно 158,7 
(8.9 %) та 117,5 (6,6 %). Загалом приріст економічної ефек-
тивності внаслідок міжвидової уніфікації та базово-модуль-
ної побудови озброєння ППО може становити: на стадії роз-
роблення - до 43 %; на етапі серійного виробництва - 20 % і 
більше. Підвищення серійноздатності очікується на 13-50%. 
При цьому в 2,8 раза скоротиться типаж озброєння. 

З викладеного випливає, що уніфікація озброєння на 
високих рівнях (на рівнях видів збройних сил і родів військ) 

Рис. 4. Залежність витрат на виробництво засобів озброєння 
ППО від рівня міжвидової уніфікації А\: 
І. 3.5. 7 до уніфікації : 2. 4. 6.8 після уніфікації : /. 2 засоби О В Т П П О : 
}. 4 засоби З Р С С Д : 5. 6 з асоби З Р С М Д : 7. S з асоби З Р С ДД 

є перспективним, мало вивченим пріоритетним напрямом 
розвитку озброєння Збройних Сил. Вона дає змогу створити 
перспективну конкурентоспроможну високоекономічну сис-
тему озброєння П П О Збройних Сил нового покоління. Така 
уніфікація є основою військово-технічної та техніко-еконо-
мічної політики держави на період до 2020-2025 pp. 

Список літератури 
1. Рабинович Б. Д. Зкономическая зффективность унификации в 

машиностроении,- М.: Изд-во стандартов. 1989,- 320 с. 
2. Морозив Н. П. Зкономические проблеми унификации. - М.: 

Изд-во стандартов, 1986.- 180 с. 
3. Стеценко О О.. Ковтучеико О. П., Цибулько І. С. Методоло-

гічні аспекти формування оперативно-стратегічних та оператнвно-
тактичних вимог до перспективних систем озброєння Збройних Сил 
України // Наука і оборона , - 2001,- № 4,- С. 46-54. 

4. Мальїй Б. Д. Методьі оптимальних решений в стандартизації!! и 
унификации. - М.: Изд-во стандартов. 1988,- 280 с. 

5. Методологічні аспекти формування вимог до систем озброєння 
Збройних Сил України / В. В. Антонець. В. М. Миронович, О. В. Саф-
ронов, С. Л. Луцик // Наука і оборона, - 2002 - № 4.- С. 52-55. 

Надійшла до редакції 21.12.2005. 

Науко і обороно І '2ШМі 



44 Гуманітарні аспекти 
оборонної сфери 

О. О. Сохін, 
заступник начальника Наук.-дослід, ін-ту проблем 
військ, медицини Збройних Сил України з наук, роботи, 
д-р мед. наук. проф.. 

О. Ю. Булах, 
полковник мед. служби, 
начальник наук.-дослід, управління будівництва 
та розвитку військ.-мед. служби Наук.-дослід, ін-ту 
проблем військ, медицини Збройних Сил України. 

Л. М. Черней, 
підполковник мед. служби, 
начальник наук.-дослід, відділу організації мед. забезпечення 
Наук.-дослід, ін-ту проблем військ, медицини 
Збройних Сил України 

Стратегія 
збереження 
життя поранених 
у сучасних війнах 
та за надзвичайних 
ситуацій 
мирного часу 
Аналізуються причини смерті поранених на театрі воєнних дій і 
постраждалих в осередках катастроф. Показано, що категорії 
"вбиті в бою" та "померлі від ран" взаємопов'язані. Система запо-
бігання критичним станам, зумовленим травмами чи хворобами, 
та лікування й реабілітації розглядається як головна складова 
стратегії скорочення безповоротних людських втрат на війні 
та за надзвичайних ситуацій мирного часу. 
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Збереження життя постраждалих у збройних конфлік-
тах, природних аваріях, техногенних катастрофах і 
терористичних актах залишається актуальною та 
значною мірою не розв'язаною проблемою. Разом з 
тим, у вітчизняних публікаціях, планах науково-

дослідних робіт з військово-медичної тематики та програ-
мах зборів командного складу військово-медичної служби 
ця тематика подана лише окремими фрагментами, у вкрай 
обмеженому обсязі. Спробуємо привернути увагу військо-
вого командування, керівництва медичної служби, фахівців 
і наукових працівників до проблеми загибелі постражда-
лих від бойових травм та уражаючих чинників катастроф 
(аварій, терористичних актів), проаналізувати стан цієї 
проблеми та сформулювати шляхи її розв'язання. 

Структура безповоротних людських втрат на війні. До 
безповоротних втрат особового складу військ на театрі воєн-
них дій входять убиті в бою, померлі від ран, взяті в полон та 
пропалі безвісти. Наразі обговоримо першу й другу катего-
рії втрат, які прямо стосуються діяльності військово-медич-
ної служби або мають стати предметом її турботи. Категорію 
"вбиті в бою" медична служба й досі не враховує і вважає 
ї ї обов 'язком польових погребальних команд. Лише кате-
горія "померлі від ран" підлягає медичному обліку як скла-
дова санітарних втрат. Між тим, ці категорії тісно пов'я-
зані між собою, тому їх не слід розглядати незалежними. 

Статистика воєн XX ст. показує, що кількість убитих в 
бою (загиблих в осередку надзвичайної ситуації) суттєво 
не змінюється і становить 15-20 % усіх людських втрат. Ре-
зультати вибіркового клінічного й патологоанатомічного 
аналізу свідчать, що принаймні половина з них не мали по-
ранень чи інших ушкоджень, не сумісних з життям [1-3]. 

У всіх війнах і збройних конфліктах категорію "вбиті в 
бою" (а це поранені, що загинули до того, як їх знайшли на 
полі бою чи на шляхах евакуації і не зареєстрували в по-
льових медичних пунктах або військових госпіталях) не 
беруть до уваги, визначаючи відсоток повернення поране-
них до строю. Такий підхід є некоректним і навіть парадок-
сальним: чим більші втрати за рахунок "убитих в бою", тим 
кращими автоматично стають статистичні показники робо-
ти військово-медичних закладів військового тилу, оскіль-
ки до них надходить менша частина тяжкопоранених. 

Та чи достатньо обгрунтована така демонстрація успіху? 
Адже ще майже 200 років тому в Бородинській битві із 30 ти-
сяч поранених, які були евакуйовані в лазарети, до строю 
повернулися 77 %, а у Велику Вітчизняну війну цей показ-
ник становив 72,3 % [4]. Отже, за показниками повернення 
до строю поранених, які перебувають на лікуванні в медич-
них пунктах чи військових госпіталях, не можна об'єктив-
но судити про ефективність медичної допомоги на війні. 
Потрібно обов 'язково брати до уваги та вивчати причини 
смерті в категорії "вбиті в бою", бо це ті поранені, які не 
дожили до зарахування їх на облік. 

Попередній аналіз свідчить, що в наш час, як і багато років 
тому, військово-медична служба цією проблемою не перей-
мається навіть в аналітичному плані, за винятком окремих 
випадків, які розглядаються судово-медичною експертизою. 
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Стратегія збереження життя 
поранених у сучасних війнах 
та за надзвичайних ситуацій 

мирного часу 

Недосконалість прогностичного сортування поранених. 
Повернемося до категорії "поранені в бою". Чи все гаразд у 
тих, кому пощастило потрапити до медичних пунктів і військо-
вих госпіталів? Здається, не все, якщо значна частина цих по-
страждалих переходить у категорію "померлі від рай". 

Насамперед розглянемо правомірність принципу прогно-
стичного сортування, що грунтується на вимогах пріоритет-
ного надання медичноїдопомоги "перспективним пораненим" 
(за прогнозом виживання та повернення до строю). Фахівці 
добре знають, що зробити обгрунтовано такий прогноз у по-
льових умовах дуже складно, а часто практично неможливо. 

Критерії зарахування поранених до групи безперспек-
тивних неоднакові у військово-медичних доктринах різних 
країн. Наприклад, польові настанови Сухопутних військ 
США до даної групи зараховують невеликий відсоток (2-3 %) 
постраждалих з такими тяжкими ушкодженнями (великі вог-
непальні поранення голови чи грудей, зупинення серця внас-
лідок тяжкої тупої травми голови тощо), які роблять мало-
ймовірним збереження їхнього життя, навіть якщо для цього 
будуть використані всі наявні можливості. Для цих поране-
них рекомендуються вичікувальна тактика, призначення 
анальгетиків і наркотичних препаратів, а також послуги 
священиків [5]. 

У польових керівництвах Сухопутних військ Бундесве-
ру та армій деяких інших країн ця група становить близько 
20 % усіх бойових травм. До неї входять тяжкопоранені й 
тяжко уражені з малою ймовірністю повернення до строю. 
Принциповим підходом військових медиків Німеччини є 
відмова від лікування цих постраждалих за значних санітар-
них втрат, що перевищують можливості даного ешелону ліку-
вально-евакуаційного забезпечення (ЛЕЗ) [5.6]. 

Військове агентство НАТО з питань стандартизації розро-
било проект союзницької угоди "Принципи медичної політи-
ки за масових санітарних втрат" (STANAG 2879), в якій про-
голошуються принципи категоризаціїв наданні медичноїдо-
помоги під час масового надходження поранених. Катетери-
зація передбачає також групу безнадійних поранених, куди 
входять пацієнти з тяжкими ушкодженнями, лікування яких є 
трудомістким процесом, а ймовірність летальності високою. 
Щоб урятувати цих постраждалих, потрібно витратити значні 
медичні ресурси, а це може негативно вплинути на надання 
медичноїдопомоги перспективним пораненим. З огляду на це, 
пропонується: доти, доки ситуація, що пов'язана з масовими 
санітарними втратами, не взята під контроль, пацієнтам з кри-
тичними станами має надаватися лише та допомога, яка підтри-
мує їхнє життя. Тривалість такої допомоги регламентується 
наявністю певного контингенту медичного персоналу й дос-
татньої кількості наркотичних препаратів. 

Російські військові медики проблему виокремлення без-
надійних і смертельно поранених із загального потоку ура-
жених розглядають як одне з першорядних і разом з тим над-
звичайно складних завдань. До такої категорії вони реко-
мендують зараховувати уражених із такими станами: знач-
ним ушкодженням спинного мозку; коматозним станом за 
проникних поранень голови без синдрому стискання голов-
ного мозку; глибоким шоком без ознак стабілізації гемоди-

наміки з інтенсивною інфузійною терапією протягом однієї 
години, якщо встановлено відсутність джерела безупинної 
кровотечі; атональним диханням; термічними опіками дру-
гого й третього ступенів з охопленням понад 60 % поверхні 
тіла; судомами й блювотою протягом перших 24 год у разі 
комбінованих радіаційних уражень. 

Для таких постраждалих рекомендують застосовувати 
симптоматичну терапію та динамічне спостереження. Якщо 
летальний наслідок прогнозується протягом перших трьох 
діб після поранення, симптоматичне лікування проводять 
на етапі надання кваліфікованої медичноїдопомоги. А якщо 
смерть очікується в пізніші терміни, то з досягненням віднос-
ної стабілізації постраждалих евакуюють у спеціалізовані 
лікувальні установи госпітальної бази. З поліпшенням стану 
постраждалих знову проводять сортування і на його основі 
корегують лікувальні заходи [6]. Багато військово-медич-
них експертів Н А Т О й Російської Федерації вважають супе-
речливим принцип прогностичного сортування. На їх думку, 
він прирікає на "утішливу терапію", а фактично - на смерть 
багатьох бійців навіть з несмертельними пораненнями. 

Настанови з ЛЕЗ Збройних Сил С Ш А рекомендують без-
надійних поранених (expectant category) евакуйовувати до 
спеціалізованого військового госпіталю лише тоді, коли вони 
без належної медичноїдопомоги не померли протягом доби. 
1 деякі з них виживали навіть за такого жорстокого ставлення. 
Цілком зрозуміло, що в разі вчасного надання необхідної ме-
дичноїдопомоги прогноз для них був би значно кращим. 

Отже, історична й сьогоденна статистика безповоротних 
втрат на ТВД свідчить, що дуже часто поранених робить без-
надійними не війна, не вид зброї, яку застосував супротивник, 
і навіть не характер поранення, а саме той медичний праців-
ник. який виявився неспроможним надати їм допомогу, і та 
система ЛЕЗ, яка легалізує подібне ставлення до постражда-
лого. Інакше кажучи, категорія безнадійних поранених прин-
ципово визначається заздалегідь затвердженою евакуаційною 
політикою, а практично - наявністю чи відсутністю ресурсів 
д і я надання постраждалим адекватної медичноїдопомоги. 
Подібна політика є порушенням деонтологічпих принципів 
медицини та невід'ємного права кожного громадянина, тим 
паче захисника вітчизни, на отримання медичноїдопомоги. 

Правовий аспект надання медичноїдопомоги в критич-
них станах. У медичному законодавстві багатьох країн 
світу існує поняття abandonvent, що означає відмову лікаря 
без поважних причин надати допомогу пацієнтові та вста-
новлює міру відповідальності за подібний проступок. Зако-
нодавство України про охорону здоров'я наголошує, що 
медичні працівники зобов'язані надавати допомогу в пов-
ному обсязі кожному хворому, в тому числі й тому, хто пере-
буває в критичному стані. Заходи, спрямовані на підтри-
мання життя пацієнта, припиняються лише в тому разі, коли 
його стан визначається як незворотна смерть. Порядок при-
пинення заходів, поняття та критерії смерті визначаються 
Міністерством охорони здоров'я відповідно до міжнародних 
вимог. Особи, винні в порушенні законодавства, несуть ци-
вільну. адміністративну або кримінальну відповідальність. 
Остання трактується як скоєння злочину проти особистості. 
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Один з вирішальних аспектів цієї проблеми - визначення 
того, чи є та або інша причина ненадання медичноїдопомогн 
пораненому (хворому) поважною в кожному конкретному ви-
падку. Законодавство передбачає лише дві поважні причини: 
надання медичним працівником допомоги іншому поранено-
му чи хворому в той самий час, а також хвороба самого медич-
ного працівника. Але ці виправдання стосуються окремої осо-
би медичного працівника, а не системи охорони здоров'я. Сто-
совно діяльності військово-медичної служби, то вона зобов'я-
зана передбачати зазначені обставини, створювати в мирний 
час необхідний мобілізаційний резерв і здійснювати швидкий 
маневр силами й засобами медичної служби відповідно до прог-
нозованих санітарних втрат і конкретної оперативної й ме-
дичної обстановки, що склалася на ТВД. 

У судово-медичній практиці випадки ненадання своєчас-
ної медичної допомоги частіше виникають через значну 
кровотечу, шок. черепномозкову травму та механічну асфік-
сію. Ці стани є головними причинами смерті поранених на 
ТВД та в осередку катастрофи. Але їх зазвичай списують на 
складність оперативної обстановки або на брак медичних 
ресурсів там. де в них виникає непередбачена потреба. Так 
фактично виправдовується смерть тисяч бійців (постражда-
лих) через недосконалу систему ЛЕЗ та недоліки в органі-
зації медичної допомоги. 

У радянській армії під час Великої Вітчизняної війни на 
полі бою лише від кровотечі померло 37,2 % поранених, 
причому 22 % - в і д умовно-смертельних поранень. На полі 
бою від шоку та втрати крові померло 40 % поранених, 13 % 
надійшло на етапи медичної евакуації в тяжкому стані з кро-
вотечею. а 50 % - з переломами кісток без іммобілізації. 
Вивчення причин смерті радянських бійців в Афганістані 
показало, що в 15-20 % випадків перша допомога їм вза-
галі не надавалася, а в 55 % випадків була надана в непов-
ному обсязі. Причинами смерті поранених були: гостра кро-
вотеча - 44 %, втрата крові та шок - 22 %, травматичний 
шок - 16%, гемоторакс і пневмоторакс - 19 % випадків [7,8]. 

У чеченській антитерористичній операції летальність се-
ред поранених, яким була надана перша допомога, станови-
ла 1,9 %, а в тих, хто залишився без першої допомоги, - 7 % 
за однакової тяжкості ушкоджень. Упродовж 30 хв після по-
ранення перша допомога надавалася лише 54,4 % поране-
них. Кровоспинний джгут за тривалої зовнішньої кровотечі 
в 67 % випадків накладався в медпунктах батальйону через 
50-55 хв після поранення і навіть пізніше [9]. 

Ретроспективне дослідження, проведене спеціальною 
бригадою медичного командування Сухопутних військ 
С Ш А за матеріалами вибіркової медичної експертизи без-
поворотних втрат у В'єтнамі, показало, що в 60 % бійців із 
категорії "вбиті в бою" смерть наступала протягом перших 
5 хв. у 7 %- через 10 хв, у 33 % - в період від 10 хв до 1 год 
після поранення. 

Американські експерти зробили висновок, що за існую-
чої системи ЛЕЗ ця категорія поранених практично не має 
можливості дістати першу допомогу на полі бою, тому при-
речена на смерть навіть у разі нетяжких поранень. Вислов-
люється надія на розв 'язання зазначеної проблеми впрова-

дженням на полі бою телемедичних та інших передових тех-
нологій [3]. Але згодом оптимізм військових медиків С Ш А і 
НАТО з цього приводу значно знизився. Новітні західні те-
лемедичні технології почали використовувати для телекон-
сультацій. які надаються спеціалістами військово-медичних 
центрів установам нижчого рівня - переважно військовим 
госпіталям, які дислокуються за межами С Ш А [5]. 

Дослідження останніх років переконливо доводять, що 
в збереженні життя пораненого першочергове значення ма-
ють найпростіші , але необхідні й достатні заходи, які 
здійснюються протягом 30 хв після поранення. Від них знач-
ною мірою залежить також запобігання ускладненням та 
інвалідності й імовірність повернення поранених до строю. 
А ці показники сприяють поповненню особовим складом 
військових частин і з 'єднань, що зазнали втрат у бойових 
діях, отже, відновленню їх боєздатності. 

Іншим, не менш важливим, пріоритетом є своєчасне на-
дання пораненим (постраждалим) невідкладної, ранньої 
кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги. 

Нерозв'язані проблеми медицини катастроф. Те саме мож-
на сказати й про систему надання медичноїдопомогн по-
страждалим в осередках значних аварій і катастроф. Згідно 
з сучасними вимогами до медичного забезпечення населен-
ня за надзвичайних ситуацій, своєчасною вважається ме-
дична допомога, що надається після ураження протягом 
термінів, які тривають: перша д о п о м о г а - д о 30 хв, долікар-
ська - 1 -2 год, перша лікарська - 4 -6 год, кваліфікована -
8 12 год, спеціалізована - до 24 год [10]. 

У такій послідовності дій формувань медицини катаст-
роф залишається невизначеною дуже важлива проблема. 
Що робити, якщо відразу після ураження для врятування 
життя постраждалого буде конче потрібною не перша, а 
невідкладна кваліфікована чи навіть спеціалізована медич-
на допомога? Яка буде з неї користь, якщо її надання регла-
ментується через 8-24 год після ураження? Чи не з цієї самої 
причини так багато постраждалих гинуть упродовж першої 
години і навіть в перші 30 хв після дії уражаючого чинника? 

У Керівництві з організації медичного забезпечення насе-
лення за умов надзвичайних ситуацій в Україні зазначається, 
що за лікувальною ознакою потерпші поділяються на такі гру-
пи: постраждалі, що потребують невідкладної медичної допо-
моги; постраждалі, медична допомога яким може бути відкла-
дена без значного ризику для їхнього життя; постраждалі в 
термінальному стані та з травмами, не сумісними з життям. 

Зупинимося на останній категорії, оскільки ставлення до 
неї за надзвичайних ситуацій здається ще суперечливішим, 
ніж у бойових умовах. На догоспітальному етапі медичного 
сортування цим постраждалим пропонується симптоматичне 
лікування та знеболювання. Евакуації вони не підлягають, а 
в окремих випадках евакуюються в другу чергу. Під час ме-
дичного сортування в лікувальному закладі пацієнтам, що 
перебувають у термінальному стані, призначають засоби, які 
полегшують їхній стан. Але для цього випадку Керівництво 
застерігає, що незавжди можна правильно визначити тяжкість 
стану і що ці потерпілі фактично потребують лікування в ре-
анімаційному відділенні або в палатах інтенсивної терапії. 
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Слід підкреслити, що формування категорії "безперспек-
тивних потерпілих", як наголошується і в зазначеному Ке-
рівництві, залежить не лише від характеру ураження, але 
значною мірою також від кваліфікації лікарів, що проводять 
сортування, кількості одночасного надходження постраж-
далих до відповідного ешелону ЛЕЗ. часу, що минув з мо-
менту ураження, обсягу та якості раніше наданої допомоги 
[10]. З урахуванням цього медичне сортування має здійсню-
вати найбільш кваліфікований і досвідчений лікар (не обо-
в'язково хірург). Ця вимога є важливою як із чисто професій-
ного, так і з судово-медичного погляду. 

Шляхи скорочення безповоротних втрат. Зниження без-
поворотних втрат особового складу військ на ТВД та се-
ред постраждалих в осередках масових уражень і терорис-
тичних актів передбачає здійснення комплексу законодав-
чих, управлінських, технологічних і медичних заходів: 

внесення змін до положень військово-медичної доктри-
ни, які стосуються видів та об'ємів медичноїдопомоги, прог-
ностичного сортування, термінів і змісту першої медичної 
допомоги, виправданого скорочення кількості ешелонів 
ЛЕЗ, максимального наближення кваліфікованої та спеціа-
лізованої медичної допомоги до місця поранення, уніфікації 
життєзберігаючих і лікувальних заходів; 

внесення доповнень і поправок до керівництв і настанов 
з організації медичного забезпечення військ на ТВД та на-
селення за надзвичайних ситуацій (визначення рівнів ме-
дичного забезпечення, впровадження нових систем управ-
ління та зв'язку, створення медичних резервів, здійснення 
маневру силами й засобами медичної служби); 

приведення системи військово-медичного постачання та 
технічного оснащення медичної служби до сучасних вимог 
(застосування броньованих медичних машин військової 
ланки, санітарних гелікоптерів, багатофункціональних но-
силок, одноразових інфузійних систем, стерильних перев'я-
зувальних пакетів, притискних пов'язок, шприців-тюбнків, 
імобілізаційних шин нового зразка тощо); 

забезпечення медичної служби сучасними радіоелектрон-
ними засобами знаходження поранених і визначення місця 
їх локалізації; 

удосконалення підготовки медичного персоналу та осо-
бового складу з питань надання першої та першої медичної 
допомоги, розширення функцій і повноважень санітарних 
інструкторів; 

впровадження автоматизації й комп'ютеризації всієї сис-
теми ЛЕЗ та єдиної евакуаційної політики на ТВД; 

наукового розроблення інноваційних способів підви-
щення стійкості поранених до втрати крові, шоку й гіпоксії. 

На окремих заходах потрібно зупинитися детальніше. На 
наш погляд, було б доцільно, як це робиться в деяких країнах 
НАТО (наприклад, у США), поділити медичні заходи ЛЕЗ 
військ на ТВД чп постраждалих в осередках масових уражень 
на три групи: 1) збереження життя (реанімаційні та стабілі-
заційні заходи); 2) запобігання інвалідності й ускладненням 
(невідкладні хірургічні втручання та догляд); 3) видужання та 
повернення до строю чи до праці (остаточне лікування та реа-
білітація). Звертаємо увагу на особливу важливість першої 

групи заходів, яка дає змогу зберігати життя 20 % постраж-
далих, які за чинної системи ЛЕЗ приречені на смерть. 

Це завдання потребує чіткого визначення сил і засобів ме-
дичної служби та послідовних дій командування для його вико-
нання. Потрібно знати кількість постраждалих, які потребува-
тимуть життєрятувальних і реанімаційних заходів, характер 
цих заходів, фахівців, які виконуватимуть їх на різних рівнях 
медичного забезпечення, та необхідні для цього ресурси. 

Впровадження такого підходу медичною службою Зброй-
них Сил С Ш А виявило на перших порах великі розходження 
між кількістю поранених, яких можна було б врятувати, і 
кількістю поранених, які були реально врятовані. Сучасна 
тактика суттєво змінила ставлення командування та медичної 
служби Збройних Сил С Ш А до життя військовослужбовців і 
дала змогу в декілька разів скоротити категорію безнадійних 
поранених. Вона стимулювала пошук принципово нових 
підходів і способів знаходження, вивезення поранених з поля 
бою та надання їм швидкої й ефективної медичноїдопомоги 
на ТВД. У цьому підході головним пріоритетом є життя бійця 
(постраждалого) без розрахунку очікуваних людських втрат. 
Внесення змін до доктринальних принципів ЛЕЗ втілюється в 
роботі польових медичних закладів та їх особового складу. 

Упродовж останніх 10 років військові медики країн 
Н А Т О та Російської Федерації досягли прогресу в удоско-
наленні методів зупинення зовнішньої кровотечі в поране-
них, боротьби з шоком та раневою інфекцією. Як доповнен-
ня до традиційного накладення джгута й тугого тампону-
вання рани вже на ранніх етапах надання медичноїдопомо-
ги стали прошивати судини в рані або накладати затискач 
на кровоточиву судину. У всіх випадках на відкриту рану 
накладають пов'язку з сильнодійним антибіотиком широ-
кого спектра дії, що уможливлює суттєве зменшення роз-
витку раневої інфекції й сепсису за неможливості своєчас-
ного проведення хірургічної обробки рани. Щоб запобігти 
шоку, медики на полі бою проводять інфузіїкровозамінних 
рідин і призначають знеболювальні засоби. 

Менше відпрацьовані заходи медичноїдопомоги в разі 
внутрішньої кровотечі, через що зусилля медичного праців-
ника першого ешелону ЛЕЗ залишаються малоефективни-
ми. Фактично в їхньому розпорядженні є лише кровозамінні 
рідини. Радикальним втручанням у подібних випадках є 
хірургічна операція, хоча своєчасне проведення її часто 
ускладнюється неможливістю швидкого транспортування 
пораненого до відповідної лікувальної установи, а також 
ризиком погіршення стану постраждалого під час евакуації. 
Заданими [3, 11], під час транспортування поранених із мо-
більного загону спеціального призначення в спеціалізовані 
хірургічні госпіталі стан пацієнтів погіршився: у 17,3 % пе-
рейшов від середньої тяжкості до тяжкого, а в 6.1 % - до 
вкрай тяжкого та критичного. Тому постала потреба в забез-
печенні не лише ощадливої доставки постраждалого до місця 
остаточного лікування, але й надійної стабілізації його ста-
ну перед відправленням та в наданні йому реанімаційної й 
невідкладної медичної допомоги підчас транспортування. 

Такий підхід став змістом нової російської концепції 
невідкладної спеціалізованої медичноїдопомоги. Хоча ме-
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мирного часу 

дична служба Збройних Сил С Ш А користується концепцією 
forward care (підсилення передової ланки), згідно з якою 
необхідні медичні сили й засоби для надання пораненим спеці-
алізованого лікування концентруються на відстані не більш 
як 50 км від лінії фронту. Для цього розроблено польові госпі-
тальні системи D E P M E D S (Deployable Medical Systems), які 
доставляються на ТВД в окремих модулях повітряним шля-
хом, швидко розгортаються і через 2 -3 год приступають до 
виконання хірургічних операцій. Розгортання таких систем 
виправдане лише в широкомасштабних бойових діях, коли 
очікуються масові бойові втрати. У локальних збройних 
конфліктах методом вибору має бути евакуація потерпіло-
го з рівня першої лікарської допомоги до закладу, де він 
може дістати остаточну (спеціалізовану) медичну допомо-
гу та лікування [12]. 

Досвід російських військових хірургів показав, що в 
сучасних збройних конфліктах зросла важливість обгрун-
тованого скорочення кількості ешелонів медичної еваку-
ації шляхом транспортування пораненого з медичного пун-
кту батальйону безпосередньо в той військовий госпіталь, 
де проводитиметься остаточне лікування. У процесі надан-
ня допомоги за двоетапною схемою ускладнення розвива-
лись у 28 % поранених, за триетапною - у 76 %, за чотири-
етапною - у 92 %. Проходження поранених крізь усі ешело-
ни Л Е З спричиняло збільшення летальності поранених у 
третьому ешелоні ЛЕЗ втричі [9, 11, 12]. 

Дослідження, проведене одним з авторів цієї статті 
(О. О. Сохіним) у медичному центрі Сухопутних військ С Ш А 
ім. Уолтера Ріда, дало змогу сформулювати ряд принципо-
вих положень, які стосуються розвитку гіпоксії в поране-
них на ТВД та у постраждалих в осередках катастроф і те-
рористичних актів: 

гіпоксія та пов'язаний з нею комплекс патологічних про-
цесів є безпосередньою причиною смерті поранених з гос-
трою втратою крові внаслідок розвитку незворотних змін у 
життєво важливих органах; 

гіпоксія є основним патогенетичним компонентом усіх 
критичних станів, зумовлених травмами, серцево-судинною 
недостатністю й іншими гострими розладами кровообігу та 
постачання тканин киснем; 

табельні реанімаційні заходи, які проводяться на полі бою 
чи в осередку катастрофи, часто виявляються не досить ефек-
тивними в критичних станах; деякі з них (своєчасне надійне 
зупинення кровотечі, невідкладні хірургічні втручання) 
складно застосувати в бойових умовах, а в окремих випад-
ках вони призводять навіть до погіршення стану поранено-
го, підвищуючи ризик смертельного наслідку (рання інфузій-
на терапія за неконтрольованої внутрішньої кровотечі, ве-
ликі дози наркотичних аналгетнків при розладах дихання); 

показник смертності серед поранених у бою, жертв ката-
строфи та хворих із серцевими нападами залежить не так від 
природи травми чи хвороби, як від можливості запобігання її 
розвитку та своєчасної фармакологічної корекції гіпоксії [5]. 

На сьогодні маємо приклади ефективного використання 
антигіпоксантів на догоспітальному й госпітальному ета-
пах ЛЕЗ. В Україні ліцензовано більш як десять препаратів 

з антнгіпоксичною активністю. Доцільно було б провести 
широке контрольоване клінічне випробування найбільш 
перспективних антигіпоксантів для вироблення рекомен-
дацій щодо їх використання в разі поранень та інших кри-
тичних станів. 

Автори поділяють позиції тих фахівців, які стверджу-
ють, що на відміну від широкомасштабних воєн минулого 
в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах пріо-
ритетом стає не повернення поранених і хворих до строю, а 
збереження життя максимальній кількості постраждалих [6, 
12]. Для досягнення цієї мети всі наявні ресурси держави, а 
також сили, засоби й можливості медичної служби мають 
бути націлені на надання медичноїдопомогн всім поране-
ним та іншим постраждалим, навіть якщо характер їхніх 
ушкоджень залишає невеликий шанс на збереження життя. 

Отже, система запобігання критичним станам, зумовле-
ним травмами чи хворобами, а також їх лікування та реабі-
літації розглядається авторами як головна складова стра-
тегії скорочення безповоротних людських втрат на війні та 
за надзвичайних ситуацій мирного часу. 
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Основні 
аспекти впливу 
ВІЙСЬКОВИХ ПОЛІГОНІВ 

на довкілля 
та життєдіяльність 
населення 
Наведено деякі підсумки роботи науково-практичного семінару, 
що відбувся в Києві 17-18 листопада 2005 р. з ініціативи фахівців 
Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і 
воєнної безпеки України, Центру екологічного консалтингу та ауди-
ту й Міністерства оборони України за сприяння Організації з без-
пеки та співробітництва в Європі (офіс Координатора проектів 
ОБОЄ в Україні). Матеріал підготовлений редакцією журналу і не 
може розглядатися як офіційний документ. 

Науково-практичний семінар "Основні аспек-
ти впливу військових полігонів на довкілля 
та життєдіяльність населення" проведений з 
метою узагальнення теоретичних та експери-
ментальних досліджень у сфері екологічної 

безпеки бойової підготовки, аналізу результатів практич-
ної природоохоронної роботи на військовому полігоні "Яво-
рівський" Західного оперативного командування та пошу-
ку нових шляхів розв 'язання соціо-еколого-економічних 
проблем, що виникають або можуть виникнути в процесі 
військових навчань іноземних країн на військових поліго-
нах України. 

Учасники семінару представляли такі державні устано-
ви, наукові організації та освітні заклади, як відділ еколо-
гічної безпеки Міністерства оборони України, Центр еко-
логічного консалтингу та аудиту, Національний науково-
дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки 
України, Рада з вивчення продуктивних сил України, Мі-
ністерство охорони здоров 'я України, Міністерство фі-
нансів України, Міністерство охорони навколишнього при-
родного середовища України, Державна інспекція з конт-
ролю за використанням та охороною земель України, 
Львівський національний університет ім. Івана Франка , 
Українське товариство охорони птахів, природний заповід-
ник "Розточчя", полігон "Яворівський", Західне оператив-
не командування. Командування Сухопутних військ Зброй-
них Сил України, Яворівська районна державна адмі-
ністрація. офіс Координатора проектів в Україні Органі-
зації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). офіс 
зв'язків з Н А Т О та інформаційний центр НАТО. засоби 
масової інформації. 

Семінар відкрили спільним вступним словом начальник 
відділу екологічної безпеки Міністерства оборони Украї-
ни Юрій Ситник та Координатор проектів ОБСЄ в Україні 
Кордула Вольмутер. які окреслили коло актуальних питань 
за темою "Навколишнє середовище та безпека". Одному з 
цих питань і був присвячений семінар, який певним чином 
розглянув також проблематику соціо-еколого-економічних 
конфліктів навколо військових навчань миротворчих та іно-
земних військових контингентів на території Яворівського 
військового полігону. 

Перший день семінару був присвячений інноваційним 
підходам до вивчення основних аспектів впливу військо-
вих полігонів на довкілля. 

Були розглянуті такі питання: 
І Шляхи вдосконалення природоохоронної діяльності 

в Збройних Силах України (доповідач - начальник відділу 
екологічної безпеки Міністерства оборони України полков-
ник Юрій Ситник); 

2. Системотворчі індикатори та індекси екологічної ди-
наміки в системі адаптивного екологічного моніторингу 
військових полігонів (доповідач - начальник групи консуль-
тантів і головних наукових співробітників - керівників 
наукових програм Національного науково-дослідного цен-
тру оборонних технологій і воєнної безпеки України пол-

ік Сергій Чумаченко); © "Наука і оборона" . 2006 К О В Н І 
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3. Основні аспекти та результати реалізації спільної 
ініціативи ОБСЄ, Ю Н Е П * , ПРООН** та Н А Т О "Навко-
лишнє середовище та безпека" (EN VSEC) (доповідач - по-
мічник з проектів О Б С Є в Україні Леонід Калашник); 

4. Соціально-економічні аспекти розвитку територій нав-
коло військових полігонів (доповідач - начальник інформа-
ційного відділу Міністерства фінансів України Юрій Змій); 

5. Застосування новітніх інформаційних технологій (гео-
інформаційних систем і дистанційного зондування Землі) для 
моніторингу екологічного стану навколишнього природного 
середовища та оцінювання впливу військових полігонів на 
довкілля (доповідач - директор Центру екологічного кон-
салтингу та аудиту Олександр Рябоконенко); 

6. Застосування соціо-еколого-економічпих моделей для 
оцінювання впливу воєнио-техногенної діяльності на війсь-
ковому полігоні на стан довкілля та соціально-економіч-
ний розвиток прилеглих територій (доповідач - головний 
науковий співробітник Національного науково-дослідно-
го центру оборонних технологій і воєнної безпеки України 
професор Олександр Лисенко)***; 

7. Досвід України в екологічному оцінюванні та моні-
торингу екологічного стану навколишнього природного се-
редовища військових полігонів (доповідач - головний спеці-
аліст відділу екологічної безпеки Міністерства оборони 
України Тетяна Мархай)****; 

8. Загальна характеристика та сфера регулювання базо-
вого законодавства України в галузі охорони навколиш-
нього природного середовища (доповідач - начальник де-
партаментуМіністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища Микола Пилипчук). 

Другий день семінару був присвячений аналізу ключових 
чинників впливу Яворівського військового полігону на дов-
кілля та життєдіяльність населення. Розглянуто такі питання: 

1. Роль сертифікації та екологічного аудиту в підвищенні 
рівня екологічної безпеки на полігонах відповідно до ви-
мог міжнародних стандартів ISO 14001 та впровадження 
систем управління навколишнім природним середовищем 
військових об'єктів (доповідач - менеджер Центру екологіч-
ного консалтингу та аудиту Оксана Волоско-Демків); 

2. Заходи щодо екологічної безпеки військової діяль-
ності на полігоні "Яворівський" (доповідач - начальник 
військового полігону "Яворівський" полковник Олександр 
Струтинський); 

3. Зв'язок проблем місцевого самоврядування Яворів-
ського району з проведенням військових навчань миротвор-
чих контингентів і військових контингентів іноземних країн 
на полігоні "Яворівський" (допов ідач-голова Яворівської 
райдержадміністрації Роман Новоженець); 

4. Вплив військових полігонів на стан ландшафтів і біо-
різноманіття прилеглих природоохоронних територій (на 

* ЮНЕП (UNEP - United Nations Environment Programme) -
Програма Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища. 

** ПРООН - Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. 
*** Доповідь підготовлена спільно з Сергієм Чумаченком. Іри-

ною Чекановою та Андрієм Туреичуком. 
**** Доповідь підготовлена спільно з Сергієм Чумаченком. 

прикладі заповідника "Розточчя" та Національного при-
родного парку "Яворівський") (доповідач - представник 
географічного факультету Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка Віталій Брусак); 

5. Сучасний стан фауни хребетних тварин Яворівського 
полігону (доповідач - експерт Українського товариства 
охорони птахів, представник природного заповідника "Роз-
точчя" Ігор Горбань). 

Юрій Ситник поінформував учасників семінару, що на 
сьогодні в Міністерстві оборони України створено відділ 
екологічної безпеки. Полем діяльності цього підрозділу є 
такі питання: 

реалізація державної політики з питань охорони довкілля; 
участь у розробленні проектів законів України та інших 

правових актів з питань охорони довкілля та забезпечення 
екологічної безпеки в Збройних Силах України; 

розроблення відомчих нормативних документів з питань 
забезпечення екологічної безпеки; 

інформаційне забезпечення органів державної влади та 
інформування громадськості стосовно екологічного стану 
Збройних Сил України; 

забезпечення взаємодії Міністерства оборони України з 
іншими центральними органами виконавчої влади з питань 
екологічної безпеки; 

координація діяльності органів управління Збройних Сил 
України щодо забезпечення екологічної безпеки військ (сил); 

організація заходів, спрямованих на ліквідацію наслід-
ків екологічних аварій і катастроф, що сталися на об'єктах 
Збройних Сил України; 

формування та подання пропозицій до бюджетного запи-
ту Міністерства оборони України в рамках Програми реа-
білітації територій, забруднених унаслідок військової діяль-
ності. на 2002-2015 pp. та Програми реформування і роз-
витку Збройних Сил України на період до 2005 p.; 

міжнародне співробітництво з питань забезпечення еко-
логічної безпеки військ (сил) та вдосконалення екологічно-
го законодавства у військовій сфері; 

визначення напрямів екологічного виховання особового 
складу Збройних Сил України в системі військової освіти; 

організація екологічних робіт і контроль за відновлен-
ням довкілля на військових територіях; 

запобігання виникненню техногенних та екологічних 
катастроф; 

співробітництво в галузі обміну інформацією щодо еко-
логічної безпеки; 

колективна екологічна безпека демократичних держав і 
політика надання допомоги країнам, які цього потребують; 

оцінювання реальної екологічної загрози та збитків, зав-
даних екологічними ситуаціями й катастрофами; 

створення систем і спільних програм екологічного захи-
сту населення. 

У доповіді Юрія Ситника визначено такі першочергові 
завдання забезпечення екологічної безпеки в Збройних Си-
лах України: 

удосконалення нормативно-правової бази екологічної 
безпеки військової діяльності; 
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організація відомчої системи екологічного моніторингу 
в Збройних Силах України; 

проведення екологічної паспортизації військових об'єктів; 
виконання природовідновлювальних робіт на військо-

вих об'єктах та організація системи контролю за їх якістю; 
програмне, технічне й технологічне забезпечення органів 

управління екологічною безпекою в Збройних Силах України; 
екологічне супроводження процесів утилізації надлиш-

кових боєприпасів, озброєння, військової техніки та відходів 
життєдіяльності військ; 

визначення екологічного стану та ліквідація колишніх 
шахтових пускових установок (СС-4, СС-5); 

реконструкція каналізаційних очисних споруд; 
відновлення резервуарного парку пально-мастильних 

матеріалів і створення системи моніторингу; 
підготовка фахівців у галузі екологічної безпеки військо-

вої діяльності; 
захист довкілля та рекультивація забруднених територій 

військових полігонів і стрільбищ; 
дообладнання кораблів і суден ВМС Збройних Сил Укра-

їни природоохоронним обладнанням; забезпечення їх систе-
мами контріолю й технологічним обладнанням; 

проведення семінарів, конференцій і зустрічей щодо роз-
в'язання актуальних екологічних проблем; 

обмін екологічною інформацією; 
участь міжнародних організацій і фахівців з охорони 

довкілля у плануванні, організації та проведенні природо-
охоронних робіт; 

проведення спільних з іншими країнами Свропи еколо-
гічних проектів і досліджень у галузі охорони довкілля; 

надання технічної, фінансової та методичної допомоги 
Збройним Силам України; 

екологічне навчання українських спеціалістів у міжна-
родних закладах; 

інтегрування екологічного мислення у військову підго-
товку та освіту. 

Сергій Чумаченко у своїй доповіді підкреслив, що для 
України проблематика забезпечення екологічної безпеки на 
військових полігонах стала особливо актуальною після низ-
ки подій навколо Яворівського полігону, коли на ньому по-
чали проводити військові навчання миротворчі підрозділи 
та військові контингенти іноземних держав. 

Доповідач зазначив, що військовий полігон, як об 'єкт 
дослідження, є складною природно-техногенною геосисте-
мою. яка через чинники воєнно-техногенного навантажен-
ня впливає на екологічний стан довкілля. Застосування 
широкого спектра систем зброї та військової техніки зу-
мовлює дію на полігоні Досить мшугн іх джерел техноген-
ного навантаження. Але поряд із цим очевидним є також 
високий рівень техногенного навантаження від ряду про-
мислових підприємств та агропромислової діяльності в ре-
гіоні. Прикладом цього є державне г ірничо-видобувне 
хімічне об 'єднання "Сірка" , яке протягом значного про-
міжку часу негативно впливає на екологічний стан регіону 
"Розточчя". Тому, проводячи дослідження щодо екологіч-
ного впливу полігону, слід також враховувати техногенну 

діяльність промислових та аграрних підприємств району. 
Як бачимо. Українське Розточчя - головний європейський 
вододіл рік басейнів Чорного й Балтійського морів - є тех-
ногенно-навантаженою територією. 

Військовий полігон - досить стабільний стаціонарний 
об'єкт, який упродовж тривалого часу розміщується на одній 
і тій самій території. Зокрема, відомості про військово-полі-
гонну діяльність у межах території Яворівського полігону 
маємо ще з польських часів (1933 p.). Характер воєнно-техно-
генного навантаження на територію військового полігону, 
що виникає внаслідок проведення заходів бойової підготов-
ки, є специфічним для складових довкілля й зумовлюється 
особливостями застосування озброєння та військової техні-
ки на його навчальних об'єктах і виконанням завдань бойо-
вої підготовки. Очевидно, що свій внесок в нього роблять 
також транспортна мережа полігону та військове містечко. 
Проте вплив цих двох складових воєнно-техногенної геоси-
стеми полігону можна прирівняти до впливу аналогічних тех-
ногенних об'єктів цивільного призначення. 

Унаслідок проведення заходів бойової підготовки на 
військовому полігоні формується потік воєнно-техногенного 
навантаження на компоненти природного середовища, який 
складається зі спектрів такого навантаження. До складу 
спектрів входять воєнно-техногенні чинники впливу. У за-
гальному вигляді техногенні спектри є векторами інтенсив-
ностей техногенних чинників впливу, які через складові 
компоненти депонуючого середовища діють на реципієнти -
біоценоз екологічних систем "Розточчя". Цю інформацію 
можна подати у вигляді ієрархічного дерева воєнно-техно-
генних чинників впливу бойової підготовки на навколишнє 
природне середовище. Налічується майже 37 таких чинни-
ків, для екологічного оцінювання впливу яких потрібно 
сформувати структуру індикаторів та індексів екологічної 
динаміки. До складу структури мають входити індикатори 
(індекси) впливу бойової підготовки, стану абіотичного 
середовища екосистеми та відгуку її біоти. 

На даний час поки що недостатньо даних натурних вип-
робувань і польових досліджень, щоб визначити воєнно-тех-
ногенні потенціали та щільність воєнно-техногенного на-
вантаження на навчальних об'єктах. Тому для оцінювання 
воєнно-техногенного навантаження пропонується скорис-
татися методом інформаційних матриць, який дає змогу вста-
новити якісну оцінку навантаження з використанням екс-
пертних підходів. 

Визначаючи індикатори стану абіотичного середовища 
екосистеми, використовують дані польових досліджень і 
лабораторних та експрес-аналізів забруднення абіотичної 
складової навколишнього природного середовища. 

Для визначення реакції екосистеми на воєнно-техногеи-
не навантаження пропонується використовувати індекси 
живої планети та природного капіталу, завдяки яким мож-
на оцінити реакцію складових біоценозу як реципієнтів. 
Аналіз цих показників для військового полігону "Яворів-
ськнй" дав змогу зробити пауково-обгрунтовані висновки 
про високе біорізноманіття. Тенденції зміни індексу живої 
планети збігаються з тенденціями змін у регіоні "Розточчя". 
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Результати аналізу основних екологічних загроз для біо-
різноманіття із застосуванням методів експертних оцінок 
підтверджують припущення, що загрози значною мірою зу-
мовлені соціально-економічними процесами в регіоні. Спад 
промислового й аграрного виробництва, зміни в землекорис-
туванні та процеси, пов'язані із закриттям хімічного об'єднан-
ня "Сірка", спричиняють додаткові екологічні ризики. 

Наукові дослідження в цій галузі є актуальними для 
України і мають перспективу отримати підтримку міжна-
родного співтовариства. 

Леонід Калашник присвятив свою доповідь основним 
аспектам і результатам реалізації спільної ініціативи ОБСС, 
Ю Н Е П , П Р О О Н та Н А Т О "Навколишнє середовище і без-
пека" (ENVSEC) у галузі утилізації меланжу. 

Меланж - це токсична, корозійна та високореактивна 
речовина, яка становить значну небезпеку для військового 
персоналу в місцях зберігання, для здоров'я людей у населе-
них пунктах, розташованих поблизу, та для навколишнього 
природного середовища. У більшості випадків ракети, для 
яких цю речовину використовували як паливо, застаріли. 
Тому меланж та інший компонент ракетного палива - самін 
зараз оголошені відходами і мають бути безпечно утилізовані. 

Стан та умови зберігання меланжу на відповідних війсь-
кових об'єктах коливаються від задовільних до надзвичай-
но незадовільних. Це спричиняє зростання ризику для здо-
ров'я та безпеки населення й навколишнього середовища 
до критичного. Значний рівень корозії добре задокументо-
ваний на всіх оглянутих об 'єктах зберігання. Конкретних 
даних немає, але реальна ситуація дає всі підстави свідчи-
ти про те. що на багатьох об'єктах відбувається забруднен-
ня грунту і ґрунтових вод. 

На багатьох об'єктах зберігання меланжу персонал, який 
здійснює їх технічне обслуговування, вже вичерпав запаси 
речовин, потрібних д і я детоксикації. Нерідко бракує також 
відповідного обладнання. Майже на всіх об'єктах витоки 
меланжу не контролюються. 

Шкода для навколишнього середовища в довгостро-
ковій перспективі пов'язана переважно із забрудненням ґрун-
тових вод внаслідок протікання резервуарів. Значні об'єми 
витоків можуть зробити ґрунтові води небезпечними на пе-
ріод від декількох десятиріч до декількох сотень років. Очи-
щення забрудненої території буде дуже дорогим і довготри-
валим. Його вартість набагато вища за нинішню вартість 
знищення меланжу. Ризик, що загрожує здоров 'ю населен-
ня, спричиняється токсичною хмарою, яка утворюється в 
місцях тріщин резервуарів і внаслідок реакції меланжу з 
водою та іншими матеріалами. 

На сьогодні проводиться декілька проектів з утилізації 
меланжу. В Україні цього року успішно розпочався пер-
ший етап такої програми. 

Олександр Рябоконенко зазначив у своїй доповіді, що су-
часний розвиток цивілізації характеризується підвищенням 
техногенного впливу на довкілля. Управління господарсь-
кими об'єктами й регіонами, спрямоване на максимальний 
економічний ефект, призвело на сучасному етапі до ряду 
негативних наслідків. Через зростаючий техногенний вплив 

па природне середовище та чимраз інтенсивніше, але не зав-
жди раціональне використання трудових ресурсів за обме-
женої безпеки виробничих процесів у багатьох країнах світу 
проявилася стійка тенденція до збільшення кількості тяж-
ких аварій, руйнівних стихійних явищ і небезпечних соці-
альних збурень. Відповідно зростають непродуктивні ви-
трати матеріальних і фінансових ресурсів на локалізацію 
та ліквідацію надзвичайних ситуацій різного походження. 
За таких умов у господарських рішеннях вже недостатньо 
враховувати лише економічний зиск. Потрібно брати до ува-
ги також взаємопов'язані з цими рішеннями техногенні, при-
родні й соціальні ризики, щоб мінімізувати можливі витрати 
на ліквідацію наслідків негативних впливів та необхідні ви-
трати на забезпечення безпеки, в тому числі й екологічної. 

Для України характерні значна густота населення і до-
сить висока концентрація промислового й сільськогоспо-
дарського виробництва. Тому сьогодні актуальним завдан-
ням є оперативний контроль екологічного стану геосистем, 
навантаження на які в деяких регіонах вищі за допустимі. 
Це потребує розроблення нових інформаційних технологій 
визначення й прогнозування екологічного стану навколиш-
нього природного середовища та оцінення рівня ризику ви-
никнення кризових ситуацій. 

Виконання актуальних завдань, спрямованих на раціо-
нальне природокористування передбачає створення сучас-
них засобів отримання оперативної інформації про стан гео-
систем України. Найбільш ефективними є методи оператив-
ного контролю екологічного стану навколишнього природ-
ного середовища, які грунтуються на використанні гео-
інформаційних систем (ГІС) та інформації дистанційного 
зондування Землі (ДЗЗ). 

Сучасний рівень розвитку засобів ДЗЗ дає змогу отри-
мати високоточні дані про параметри земної поверхні. Не-
зважаючи на те що за роки експлуатації природоресурсних 
супутників Землі накопичено значний досвід застосування 
ГІС і космічної інформації ДЗЗ для виконання природогос-
подарських завдань, роботи з удосконалення ГІС-технологій 
і методів дешифрування космічних знімків тривають і за-
раз: досліджуються різні інформативні ознаки ландшафт-
но-техногенних систем, розробляються нові методи дешиф-
рування космічних знімків, формуються моделі потенцій-
них кризових ситуацій тощо. 

Слід зазначити, що самі методи ДЗЗ ефективні переважно 
для моніторингу поточного стану навколишнього природно-
го середовища та визначення за різночасовими знімками змін. 
І лише інтегруючи інформацію ДЗЗ в ГІС, накопичуючи 
інформацію ДЗЗ в базі даних і доповнюючи її даними польо-
вих досліджень, можна атрибутивними даними за великою 
кількістю космічних знімків здійснювати просторовий аналіз, 
моделювати складні природні й техногенні процеси та зміни 
екологічного стану довкілля під впливом тих чи інших не-
сприятливих чинників і подій, прогнозувати різні сценарії 
розвитку потенційних надзвичайних ситуацій, оцінювати 
рівні техногенного навантаження на території, моделювати 
соціально-економічну ситуацію в регіоні, а також забезпечу-
вати ефективне прийняття управлінських рішень у галузі при-
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родоохорони й природокористування, запобігати техноген-
ним аваріям і надзвичайним ситуаціям, сприяти ліквідації 
їх наслідків і соціальному захисту населення. 

Олександр Лисенко у своїй доповіді розкрив основні ме-
тодологічні підходи до застосування соціо-еколого-еконо-
мічних моделей для оцінювання впливу воєнно-техноген-
ної діяльності на військовому полігоні на стан довкілля та 
соціально-економічний розвиток прилеглих територій. 

Відсутність досить точних методів, методик і технологій 
оцінювання та прогнозування наслідків екологічних кон-
фліктів суттєво стримує конструктіівпе сприйняття пропози-
цій щодо вдосконалення підходів до збереження середовища 
існування нації. Тому в Національному науково-дослідно-
му центрі оборонних технологій і воєнної безпеки України 
сформувався новий прикладний науковий напрям у галузі 
воєнної екології - прецизійна воєнна екологія. Його змістом 
є розроблення теорії та практичних рекомендацій з високо-
точного адаптивного моніторингу й управління станом нав-
колишнього середовища воєнних об'єктів та оцінювання, 
аналізу й прогнозування екологічних наслідків застосуван-
ня існуючих і перспективних видів зброї. Прецизійна воєн-
на екологія з теоретичного погляду кооперує досягнення 
військової екології, оптимального управління за векторним 
критерієм складними еволюціонуючими об'єктами, опти-
мальної фільтрації та екстраполяції, математичного аналі-
тичного й комп'ютерного імітаційного моделювання склад-
них соціо-еколого-економічних систем і процесів розпов-
сюдження забруднень, що виникли в специфічних умовах 
військового та воєнного впливу, на апаратно-програмній 
базі сучасних і перспективних інформаційних технологій 
побудови експертно-моделювальних систем (з урахуванням 
систем зі штучним інтелектом) і систем інтегративного гео-
інформаційного відображення екологічної ситуації на ос-
нові картографічного моделювання. 

У доповіді запропоновано методологічний апарат та 
основні принципи математичного й комп'ютерного моделю-
вання в галузі воєнно-екологічних та соціо-еколого-еконо-
мічних досліджень, подано інформацію про методи побудо-
ви складних об'єктно-орієнтованих моделей економічного 
регіону та екологічних систем, які перебувають під впли-
вом чинників воєнно-техногенного навантаження та про-
мислового й агротехнічного навантаження, а також особ-
ливості моделювання цих систем з урахуванням природних 
і техногенних чинників. 

Тетяна Мархай у своїй доповіді висвітлила особливості 
проведення екологічного оцінювання та моніторингу на 
військових полігонах Збройних Сил України, а також звер-
нула увагу на необхідність відпрацювання відомчих нор-
мативно-правових актів з метою їх адаптації до військових 
умов. Прозвучала інформація про розроблення методології 
адаптивного екологічного моніторингу з метою запрова-
дження його в практику забезпечення екологічної безпеки 
бойової підготовки на військових полігонах. 

Під час дискусії учасники семінару виявились одностай-
ними в існуванні проблеми впливу військових полігонів на 
довкілля та життєдіяльність населення. Ця проблема пов'я-
зана з необхідністю додаткового глибокого вивчення впли-
ву діяльності військового полігону, зокрема підготовки 
миротворчих контингентів, на навколишнє природне сере-
довище та соціально-економічну ситуацію в регіоні. 

У доповідях продемонстровані науково-методичні підхо-
ди та теоретичні й практичні напрацювання стосовно інфор-
маційного забезпечення, оцінювання та прогнозування розвит-
ку соціо-еколого-економічних процесів у районі полігону. 

Учасники семінару, обговорюючи проблематику функ-
ціонування та впливу військових полігонів на довкілля й 
життєдіяльність населення, відзначили: 

актуальність проблематики та важливість постійного й 
об'єктивного інформування населення про екологічний стан 
військових полігонів і прилеглих територій; 

потребу комплексного вивчення впливу військовоїдіяль-
пості на військових полігонах, зокрема тих, що використо-
вуються для навчання міжнародних миротворчих контин-
гентів, на навколишнє природне середовище та соціально-
економічну ситуацію в регіоні; 

необхідність розвитку в населення регіону почуття впев-
неності в надійності й об'єктивності діяльності служб, що 
відповідають за попередню екологічну експертизу; 

наявність в Україні новітніх науково-методичних підхо-
дів і теоретичного й практичного досвіду щодо інформацій-
ного забезпечення, оцінювання та прогнозування розвитку 
соціо-еколого-економічнних процесів у районах розташу-
вання військових полігонів; 

існування передумов для глибшого опрацювання зазна-
чених питань у процесі реалізації Програми реабілітації 
території"!, забруднених внаслідок військової діяльності, на 
2002-2015 pp. і положень закону "Про екологічний аудит"; 

актуальність застосування екологічного аудиту для оці-
нювання стану полігонів і планування заходів, спрямова-
них на поліпшення стану навколишнього середовища; 

позитивний досвід і перспективи розширення співпраці з 
міжнародними організаціями (ОБСС, НАТО, ЮНЕП) та 
урядами Швеції і Данії у сфері екологічної безпеки. 

Учасники семінару вважають за доцільне на прикладі 
військового полігону "Яворівський" відпрацювати методики 
дослідження (спостереження), визначення й прогнозування 
впливу військової діяльності полігону та проведення навчань 
миротворчих контингентів на довкілля і життєдіяльність 
населення з метою створення універсальних технологій, які 
можуть бути використані для оцінювання соціо-еколого-
екопомічних-проблем у.місцях.розіашувания інших військо-
вих полігонів. 

Надійшла до редакції 01.12.2005. 
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Напрями 
підвищення 
захищеності 
плавнйх 
бойових машин 
Розглядаються можливі напрями підвищення захищеності плав-
них бойових машин і наводяться дані про новітні розробки в цій 
галузі. Порушуються деякі проблеми, характерні дпя розглядува-
ної техніки, зокрема ті. що пов язані з забезпеченням плавучості. 

Крижний А. В.. Бугасв С. В.. Зіркевич В. М.. 2006 

На сучасному етапі розвитку форм і способів 
збройної боротьби суттєво зростають вимоги 
до мобільності сухопутних частин і з 'єднань. 
У цій ситуації підвищується роль бойових ма-
шин легкої категорії ваги - бойових машин 

піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), які мають до-
статній рівень плавучості, маневреності та, що особливо 
важливо, авіатранспортабельності [1]. Зокрема, основний 
транспортний літак НАТО С-130 здатний перевезти чотири 
Б М П М2А2 "Бредлі" або лише один танк МІ "Абрамс", 
що значною мірою впливає на витрати і швидкість пере-
міщення військ. Тому в сухопутній компоненті збройних сил 
багатьох провідних країн світу співвідношення танків і 
плавнйх бойових машин (БМП і БТР) становить в середньо-
му 1:3 (рис. 1) [2]. 

Тенденція до збільшення кількості легких (плавнйх) бо-
йових машин зумовлює виникнення проблеми забезпечення 
потрібного рівня ефективності їх застосування, оскільки 
показник ефективності плавнйх бойових машин має менші 
значення порівняно з танками. Крім того, досвід застосу-
вання бойових машин цього класу в сучасних збройних кон-
фліктах [3] показав актуальну потребу підвищення рівня їх 
захищеності. Про пильну увагу, яка приділяється за кордо-
ном розв'язанню цих проблем, свідчить помітне підвищення 
вимог до захищеності нових зразків такої техніки, а також 
значне збільшення обсягів робіт з модернізації машин, які є 
на озброєнні. Захищеність, як правило, підвищують для всієї 
конструкції бойової машини. 

Заходи, спрямовані на підвищення захищеності, умовно 
можна поділити на прямі та непрямі (рис. 2). Прямий захист 
пов'язаний з підвищенням захищеності бойової машини на 
випадок безпосереднього впливу на неї звичайних засобів 
ураження (так званий балістичний захист) і зброї масового 
знищення. 

Підвищення стійкості броньової конструкції плавної 
бойової машини можна досягти, використовуючи металеві 
й композитні матеріали, отримані на основі сучасних тех-
нологій. У процесі розроблення та модернізації машин до-
цільно удосконалювати конструкції броньового захисту, 
поліпшуючи властивості матеріалів, вибираючи раціо-

Рис. 1. Співвідношення кількості N танків і плавнйх бойових машин 
(БМП і БТР) деяких країн на початок 2005 р. 
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нальні форми броньових деталей корпусу й башти та збіль-
шуючи товщину найвідповідальніших ділянок способом 
додаткового бронювання. 

Складність забезпечення потрібного рівня захищеності 
плавнйх бойових машин зумовлена масогабаритними об-
меженнями. Одним з можчивих способів деякого зниження 
маси машини є застосування в її конструкції броні на ос-
нові легких композитних матеріалів. Зразок такої конст-
рукції створений американськими фахівцями на базі Б М П 
М2А2 "Бредлі", корпус якої виготовлений з поліефірної 
смоли, зміцненої спеціальним волокном методом автоклав-
ного формування. Броньовий захист, виконаний з компо-
зитного матеріалу, має низку суттєвих переваг порівняно зі 
стандартною алюмінієвою бронею, а саме: підвищену стій-
кість до впливу полум'я, відсутність осколків від удару в 
нього снаряда, зниження маси не менш як на 25 % та вар-
тості виробництва машини (3 модулі з композитного матері-
алу заміняють 23 алюмінієві броньові деталі). 

Оцінення сучасного рівня фізико-механічних властиво-
стей композитних матеріалів (армувальних елементів і спо-
лучної речовини матриці) та розвитку технологій виготов-
лення дає змогу прогнозувати їх поліпшення. Упродовж 
найближчого десятиріччя очікується зниження маси конст-
рукції бойової техніки: до 35 % - у разі використання ком-
позитних матеріалів з поліпшеною епоксидною матрицею і 
до 40 %- якщо будуть застосовуватись композитні матеріа-
ли з металевою матрицею. За такого зниження маси можна 
прогнозувати не лише підвищення рівня захищеності, але й 
значне поліпшення запасу плавучості. 

У табл. 1 порівнюються основні фізико-механічні влас-
тивості деяких сучасних армувальних елементів композит-

них матеріалів і металів, що застосовуються в конструкці-
ях плавнйх бойових машин [4]. 

На сьогодні важливим питанням є підвищення міцності 
композитів. Відомо, що для їх виготовлення в ролі сполуч-
ного матеріалу застосовують різні полімери. Зокрема, в 
матрицях композитних матеріалів широко застосовуються 
термореактивні смоли, а останнім часом - термопластичні 

Та 6.7 и ця 1. Фізико-механічні властивості металів і сучасних 
армувальних елементів композитних матеріалів 

Властивості 

Традиційні матеріали Перспективні матеріали 

Властивості 
Алюмінієвий 

сплав 
спеціального 
призначення 

Сталь 
марки 

26ГСМ 
Титан Боро-

пластик 

Графіто-
пластик Властивості 

Алюмінієвий 
сплав 

спеціального 
призначення 

Сталь 
марки 

26ГСМ 
Титан Боро-

пластик 
1 1 

Межа міцності на 
розтяг, МПа 450 1230 926 1720 1030 1520 

Густина, кг/м3 2800 7870 4500 2050 1600 1550 

Модуль пружності, 
ГПа. при темпера-
турі 20 °С 69 200 112 241 207 131 

полімери і навіть металеві сплави, які забезпечують їм ряд 
переваг щодо міцності, технологічності й ремонтопридат-
ності. Крім хімічного складу армувального волокна та мат-
риці. міцність композитних матеріалів зумовлюється кіль-
кістю й товщиною шарів, а також напрямком їх розташу-
вання. На міцність композитного матеріалу впливають та-
кож умови роботи конструкції, виготовленої з нього. Резуль-
тати випробувань показують, їцо міцність болтового з'єднан-
ня конструкцій з композитних матеріалів майже в 3 рази 
нижча за міцність сталевого з'єднання. Болтове з'єднання зі 
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сталі при розтяганні витримувало навантаження 927 МПа, 
а аналогічне за конструкцією з 'єднання з графіто-епоксид-
ного композитного м а т е р і а л у - л и ш е 325 МПа [4]. 

Основною причиною такого зниження міцності конст-
рукцій з композитних матеріалів вважається притаманна їм 
неоднорідність властивостей у поздовжньому й поперечному 
напрямках. Якщо в поздовжньому напрямку (вздовж арму-
вальнпх волокон) композитний матеріал витримує наванта-
ження, порівнянне з міцністю сталі, то в поперечному - у ба-
гато разів менше. Цей недолік усувають, укладаючи шари, 
які утворюють пакет матеріалу, під різними кутами до на-
прямку армувального волокна. Варіюючи кількістю шарів і 
напрямком їх укладання, в процесі проектування конструкції 
з композитних матеріалів вдається не лише вирівнювати їхні 
властивості щодо міцності, але й отримувати конструкції з 
заздалегідь заданим напруженням у силових елементах. 

Але в практичній реалізації цієї властивості композит-
них матеріалів натрапляємо на ряд труднощів. Головна з 
них - це необхідність ретельного витримування всіх пара-
метрів технологічного процесу виготовлення як самих ма-
теріалів, так і всієї конструкції на їхній основі. Інакше на-
віть незначні виробничі дефекти (розшарування, непрокле-
ювання шарів чи пористість сполучної речовини) суттєво 
знизять характеристики конструкції за міцністю. Наприк-
лад, якщо пористість графіто-епоксидного композитного 
матеріалу не вища за 3 %, міцність матеріалу при зсуві зни-
жується від 120 до 60 М П а . 

Іншим серйозним недоліком конструкцій з композитних 
матеріалів є їх низька пошкоджуваність, яка може допус-
катися в експлуатації від дії ударних навантажень. Такі 
пошкодження (внутрішні тріщини та розшарування) можуть 
бути непомітні неозброєним оком, але вони впливають на 
міцність конструкції. Проведені в С Ш А випробування гра-
фіто-епоксидних композитних матеріалів марки Т300/5208 
(48 шарів) показали, що навіть у разі невидимих пошко-
джень може наступити руйнування матеріалу за відносної 
руйнівної деформації близько 0,005. 

Щоб усунути ці недоліки, вживають заходи щодо підви-
щення ударної міцності композитних матеріалів: вводять до 
їхнього складу армувальні волокна по всій товщині; виго-
товляють композитні матеріали у вигляді тканини об'ємно-
го (тривимірного) плетива; використовують спеціальні об-
межники, які запобігають розвитку тріщин, тощо. 

Ці заходи можуть підвищити граничну ударну міцність 
композитних матеріалів не менш як на 25 %. Разом з тим, кар-
динального підвищення характеристик пошкоджуваності ком-
позитних матеріалів можна досягти, вводячи до складу їх мат-
риць нові зв'язувальні речовини з високою в'язкістю під час 
руйнування. Термореактивні полімери першого покоління 
(5208,3502 та ін.), що засновані на епоксидних смолах, мають 
високу міцність на стиск, задовільну температуру полімери-
зації (177 °С), але недостатню в'язкість руйнування. Терморе-
активні полімери другого покоління (1504. 2220 та ін.), між-
шарова в'язкість руйнування яких у 2 рази більша, теж не за-
довольняють сучасні вимоги. Застосовуються ще сполучні ма-
теріали, які називаються термопластичними полімерами (полі-

сульфон, поліамідімід тощо). Маючи високу в'язкість руйну-
вання, вони не стійкі до розчинників і полімеризуються при 
високій температурі (370-425 °С) й тиску (1380 кПа). 

Характеристики, які підтверджують потенційні можли-
вості для досягнення високої в'язкості руйнування в по-
єднанні з потрібною міцністю на стиск навіть в умовах підви-
щених температури й вологості, а також стійкість до розчин-
ників, мають напівкристалічні полімери, розроблені англій-
ськими фахівцями. Досягнення в галузі хімії полімерів да-
ють підстави припустити, що й ці характеристики найближ-
чим часом можуть бути поліпшені. У табл. 2 порівнюються 
характеристики сучасного епоксидного матеріалу 5208 та 
нового термоппастика АРС2РЕЕК (Велика Британія) [4]. 

Таблиця 2. Порівняльні характеристики деяких композит-
них матеріалів 

Характеристики 
Композитні матеріали 

Характеристики 
5208 АРС2РЕЕК 

Міжшарова в'язкість руйнування, МПа-м"" 0,875 21,0 

Деформація руйнувального стиску, %, після 
ударної дії з енергіею 4,45 Дж/см" 0,3 0,8 

Режим полімеризації: 

температура, °С 177 382 
тиск. кПа 587-690 1380 
час витримки, год 3,0 0,5 

Дослідження композитних матеріалів із полімерним спо-
лучним компонентом виявили ще одну важливу властивість 
(з військового погляду) - здатність поглинати радіохвилі в 
певному діапазоні частот, який залежить від товщини мате-
ріалу (кількості шарів) і форми всієї конструкції. Це дає 
принципову можливість розробляти малопомітні дтя радіо-
локаційних станцій плавні бойові машини. 

Крім цього, можливі й інші напрями підвищення захище-
ності. серед яких найбільшої ваги набуває динамічний захист, 
здатний підвищити рівень захищеності броньованих машин 
від кумулятивних снарядів не менш як в 1.6 раза та рівень 
стійкості від бронебійно-підкаліберних снарядів не менш як в 
1,2 раза. На нашу думку, рівень захищеності броньованої тех-
ніки в разі використання динамічного захисту може підвищи-
тися в 1,5-1,8 раза внаслідок подальшої адаптації її конст-
руктивних параметрів, розроблення нових конструктивних 
схем і розміщення елементів динамічного захисту в перешкоді. 

Щ о д о цього досить цікавим є досвід використання ди-
намічного захисту на машинах родини М2 "Бредлі", де ви-
користовується 43 елементи масою по 12,7 кг. На бортових 
деталях корпусу машини елементи динамічного захисту 
накладаються на шар комірчастого матеріалу, який при-
кріплюється до проміжного шару броні, встановленого на 
основну броню на болтах. Комірчастий матеріал сприймає 
вплив тильної пластини елементів динамічного захисту і 
знижує руйнівну дію вибуху на броньовий захист. Як пока-
зали дослідження, на деталях носової частини корпусу і 
башти комірчастий матеріал можна не встановлювати. 
Проте складність такої конструкції та великі фінансові вит-
рати на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи 
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Та бл 11 ця .?. Вплив заходів модернізації на плавучість плавнйх бойових машин 

Марка машини Основні заходи з модернізації Маса, т Стан 
плавучості 

БМП-Іп (СРСР) Встановлення протитанкового ракетного комплексу "Конкурс" та нового протипо-
жежного обладнання 13±2% Плавна 

БМП-2 (СРСР) Встановлення нової двомісної башти з 30-мм автоматичною гарматою 14±2 % 

БМП-2М (Росія) Встановлення автоматичного гранатомета АГ-17: додаткове бронювання на бортах 
корпусу та на днищі; протипожежне обладнання "Радуга" 15+2 % 

БМП-1М (Росія) Встановлення одномісного бойового модуля "Клівер" 14+2% 

БТР-ЗУ (Україна) Встановлення одномісного бойового модуля "Шквал" 16±2% 

БМП-3 (СРСР) Застосування корпусу з алюмінієвого сплаву 18,3+2% 

БМП М2А1 "Бредлі"' (США) Застосування корпусу і башти з алюмінієвого сплаву; комбіноване бронювання 
"сталь-алюміній" спереду і на бортах 22+2% » 

БМП М2А2 "Бредлі" (США) Удосконалення боєкомплекту, розроблення комплекту додаткового бронювання 29±2 % Неплавна* 

БМП "Мардер-1 А1" (ФРН) Встановлення протитанкового ракетного комплексу "Мілан" 29±2% 

БМП "Мардер-ІАЗ" (ФРН) Застосування рознесеної конструкції тришарового бронювання нижнього лобового 
листа корпусу 33±2% 

П р и м і т к а . Для забезпечення плавучості використовується додаткове обладнання. 

з застосування елементів динамічного захисту на бойових 
машинах цього класу утруднюють її широке впровадження. 

На плавнйх бойових машинах може застосовуватися 
також тип активного захисту, що грунтується на принципі 
відносної рухливості броньових плит. Ця система захисту 
має забезпечувати зустріч проникного елемента з рухливою 
плитою. Така конструкція має ряд переваг, зокрема ефек-
тивну протидію звичайним бронебійним снарядам і нечут-
ливість до зміни кута зустрічі снаряда та броні. її застосу-
вання уможливлює значне підвищення захищеності маши-
ни без суттєвого збільшення ступеня її бронювання. Проте 
ця система також досить складна. 

Розробляються й інші способи підвищення бронезахис-
ту. Наприклад, у С Ш А розроблено варіант зниження бро-
непробивності снарядів і куль внаслідок різкого підвищен-
ня крихкості головної частини бронебійного елемента. Це 
досягається завдяки введенню в зовнішній шар броні рідкого 
реагента - сплаву ртуті з натрієм, калієм і літієм. Від впли-
ву цієї амальгами бронебійний накінечник миттєво стає 
крихким і руйнується з подальшим проникненням у броню. 

Одним із перспективних напрямів підвищення захище-
ності плавнйх бойових машин є активний захист, ідея якого 
реалізується за трьома основними напрямами, якими є: ство-
рення перешкод оператору чи системі наведення супротив-
ника, який веде вогонь; відведення самонавідних снарядів 
за допомогою швидковстановлюваних хибних цілей; вплив 
на снаряд, що підлітає, з метою відхилення його траєкторії 
або знищення. Але, незважаючи на можливість здійснення 
таких розробок, у створенні системи активного захисту є 
чимало технічних труднощів, а її застосування накладає 
певні обмеження на бойове використання техніки. 

Успішно розвиваються технічні розробки щодо непря-
мого захисту бойових машин, який передбачає з викорис-
танням усіх можливих способів і заходів зниження доступ-
ності бронеоб'єктів для безпосереднього впливу засобів 

ураження. Це досягається внаслідок удосконалення маску-
вання у видимій, тепловій, радіолокаційній та інших части-
нах спектра, підвищення рухливості машини й активної про-
тидії засобам наведення супротивника. 

Безперечно, впровадження розробок щодо підвищення 
рівня захищеності плавних бойових машин впливатиме на 
їхню масу. Проте, як показує досвід модернізації (табл. 3), 
виробникам загалом вдається забезпечувати можливість 
подолання машинами водних перешкод на плаву. Принагід-
но зазначимо, що запас плавучості в більшості сучасних 
плавних бойових машин мінімальний. 

Отже, вибираючи конкретний спосіб захисту плавнйх бо-
йових машин потрібно враховувати передусім умови їх засто-
сування. Реалізація нових способів захисту бойових машин 
дасть змогу забезпечити їм потрібний рівень стійкості до су-
часних засобів ураження, особливо ближнього бою. зі збере-
женням плавучості. Конструктивні рішення щодо удоскона-
лення броньового захисту плавнйх бойових машин можуть 
бути забезпечені завдяки використанню нових композитних 
матеріалів із застосуванням непрямих способів захисту. 
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Деякі зауваження 
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"Класичні та сучасні стратегії оборони" 

Від редакції. Автори листа висловлюють критичні зауваження з приво-
ду деяких положень статті С. М. Нечхаєва "Класичні та сучасні стра-
тегії оборони" (Наука і оборона,- 2005,- № 4- С. 3-7). На їхню думку, 
у статті не досліджується зазначена в назві тема. Вона є сукупністю 
досить суб 'єктивних і науково необгрунтованих поглядів автора. 

Немає сумніву, що стаття з такою великонадійною назвою привернула увагу багатьох читачів, 
незважаючи навіть на деяку неоднозначність формулювання її назви, оскільки в літературі поняття "страте-
гія оборони" має досить широке тлумачення. Автор, напевно, мав на увазі стратегії оборони країни (держа-
ви). Проте відразу зазначимо, що далі в тексті автор не використовує вжиті в назві терміни "класичні" та 
"сучасні". Мало того, зміст статті дуже віддалено може інтерпретуватися як розкриття її назви, за винятком 
останнього розділу "Альтернативні воєнні стратегії", де автор, очевидно, розумів "сучасні стратегії оборо-
ни". Але терміни "сучасні" й "альтернативні" зовсім різні за суттю і змістом. На нашу думку, статті можна 
було б дати назву "Ресурси, які має Україна для організації своєї оборони", тим паче, що деякі розділи її так 
і називаються: "Дипломатичні ресурси", "Військові активи". Але чомусь немає такого важливого для роз-
глядуваної теми розділу, як "Економічні ресурси". 

Отже, можна зробити висновок, що зміст статті не відповідає її назві (або навпаки). На початку статті 
автор стверджує: "Мета аналізу полягає в тому, щоб визначити, чи спроможна держава розробити жорстку 
і водночас досить гнучку Стратегію. . ." . Це, природно, міняє предмет, визначений назвою статті. Поспіша-
ючи відповісти на це питання, автор на початку статті (3-й абзац) стверджує, що ". . .Україна здатна нейтра-
лізувати більшість можливих загроз, використовуючи класичну воєнну стратегію, яку можна назвати «стра-
тегічною ешелонованою обороною»". І відразу ж обіцяє спростувати висловлене раніше, а саме: "У процесі 
дослідження спробуємо відповісти на запитання: чому ця стратегія, яка навряд чи забезпечить захист тери-
торії України від усього спектра можливих загроз . . . " То все-таки, витримає Україна натиск агресора чи ні, 
використовуючи "стратегічну ешелоновану оборону"? Невже різниця лише в математичній скрупульоз-
ності стосовно слів "більшість" і "усього спектра". До речі, викликає сумнів доцільність некритичного 
запозичення не дуже коректного, на нашу думку, поняття "стратегічна ешелонована оборона" , яку автор 
чомусь зараховує до класичної військової стратегії. 

Без будь-яких коментарів автор вводить поняття "передова оборона", з визначенням якого не можна 
погодитися. Виражаючи ефемерну концепцію передової оборони, він все-таки переконує читача в її неприй-
нятності для Збройних Сил України. Тоді навіщо викладалася ця концепція? Автор дуже своєрідно визначає 
поняття мобільної оборони, а визначення поняття повітряної оборони - досить стереотипне. 

Важко погодитися з пропозицією автора покласти завдання зі створення умов для інвестування за-
гальнодержавних організаційних заходів на Генеральний штаб Збройних Сил України. На нашу думку, ц е -
завдання військово-політичного керівництва країни. 

Автор чомусь апріорі припускає успіх агресора, щоправда, попереджаючи його, "що напад на Украї-
ну завершиться для нього такого масштабу втратами, які не адекватні наслідкам отриманої перемоги". 

Деякі авторські зауваження іноді заганяють читача в глухий кут. Наприклад: "Стратегічна ешелоно-
вана оборона насамперед має розраховуватись на заподіяння невиправдано великих втрат атакуючому 
противнику.. ." З якого це часу ми почали піклуватися про те, виправдані чи невиправдані втрати противника? 

З причин, що зазначені вище, важко погодитись і зі змістом висновків, сформульованих автором 
наприкінці статті. 
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В. О. Шуєнкін, д-р техн. наук, проф. 
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