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Професійна армія: 
ідейна спадщина 
Олександра 
Свєчина
Розглядається проблема комплектування Збройних Сил України з по-
зиції воєнно-інформаційної політики в суспільстві та армії.

Трансформація та розвиток
Збройних Сил України

© Кириченко С. О., Кохно В. Д., Хижняк В. В., 2009 

Історичний аналіз комплектування Збройних Сил у 
мирний час свідчить, що існують лише два способи за-
безпечення цього процесу: обов’язковий і контрактний. 
Іншими словами, військова служба – це виконання гро-
мадянського обов’язку або професійна діяльність, яка 

дає людині певний соціальний статус і джерело матеріальних 
благ. Незважаючи на уявну простоту, ці способи відрізняються 
один від одного як за механізмами реалізації, так і за філософ-
ським змістом військової служби.

З огляду на це, увагу авторів привернули праці видатного 
російського військового теоретика Олександра Андрійовича 
Свєчина (29.08.1878–29.07.1938) – одного з представників 
російської воєнної інтелігенції, що стали жертвами сталінських 
репресій. Ідейна спадщина О. Свєчина [1] завжди цікавила вій-
ськових фахівців, але найбільшого визнання вона набула після 
того, як з’ясувалося, що О. Свєчин на диво точно передбачив 
особливості й весь хід основних подій Другої світової війни. 
Чимало думок, висловлених О. Свєчиним у його наукових ро-
ботах, і досі вражають свіжістю й злободенністю, а деякі з них 
справедливо можна вважати аксіомами воєнної науки.

У цій статті в контексті проблем комплектування Збройних 
Сил України використано фрагменти книг і статей О. Свєчина, 
присвячених питанням воєнної доктрини, військового будів-
ництва, військового навчання тощо*.

Однією з основних проблем України у військовому будів-
ництві є неприйнятність утримання багаточисельної армії за 
наявності потенційних воєнних загроз. Здавалося б, очевидним 
виходом з цього становища є колективна оборона. Але й на 
цьому шляху є чимало політичних та економічних перепон, 
які безпосередньо впливають на характер і зміст Воєнної 
доктрини України. Крім того, безоглядна орієнтація лише на 
колективну оборону є небезпечною. На думку деяких військо-
вих фахівців, перетворення Збройних Сил України на резерв 
НАТО, придатний лише для спільного зі збройними силами 
інших держав виконання обмежених, переважно другорядних 
завдань, означало б серйозну загрозу національним інтересам 
у сфері оборони [2].

Відповідно до чинної Воєнної доктрини України, однією 
з головних умов забезпечення воєнної безпеки держави є під-
тримання на належному рівні оборонної достатності й боєздат-
ності Збройних Сил України та інших військових формувань. 
Для цього ще в мирний час держава піклується про прискорене 
реформування Збройних Сил України й інших військових 
формувань для забезпечення їх максимальної ефективності та 
здатності давати адекватну відповідь загрозам національній 
безпеці України у воєнній сфері [3].

Законом України “Про військовий обов’язок і військову служ-
бу” захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності 
України проголошено конституційним обов’язком громадян Укра-
їни, які згідно з чинним законодавством проходять військову служ-
бу в Збройних Силах України добровільно або за призовом [4]. 

Існує кілька видів військової служби. У цій статті йдеться 
про військову службу за контрактом осіб рядового, сержант-
ського та старшинського складу. 
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* Підбір та переклад висловлювань О. Свєчина здійснено за виданням [1].
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Професійна армія:
ідейна спадщина

Олександра Свєчина

Перехід до комплектування військ (сил) на контрактній осно-
ві визначено як один з пріоритетів будівництва Збройних Сил 
України [3]. Нині закладаються основи нової професійної армії, 
і це відбивається на всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Громадяни України, які ще не так давно свідомо або за при-
мусом віддавали кращі роки свого життя службі у війську-монст-
рі, націленому своєю величезною міццю проти половини світу, 
зараз постали перед потребою служіння справі оборони вже 
зовсім іншої держави за докорінно нових умов.

Хто з громадян України повинен, у разі потреби, зі зброєю 
в руках захищати свою Вітчизну від воєнного нападу або ін-
шої воєнної небезпеки? Конституція України такий обов’язок 
встановлює для всіх без винятку громадян України, але життя 
показує, що не кожен здатний професійно, фізично й морально 
виконувати цей обов’язок. Оборона та суспільство утворили 
дуже складну систему неоднозначних стосунків, у якій багато 
хто з різних причин взагалі не бачить свого місця. А чинне зако-
нодавство демократичної держави дає змогу мільйонам наших 
громадян на цілком легітимних підставах уникати військової 
справи. Система військової служби в Україні, як і в багатьох 
інших миролюбних демократичних державах, не розрахована 
на стовідсоткове охоплення військовою службою (строковою 
або за контрактом) усього придатного до цього населення. 

Отже, “привілей” ризикувати своїм життям і проливати 
кров у боях за Батьківщину фактично належить не всім її си-
нам. Тоді, мабуть, Батьківщина надає своїм захисникам гідну 
грошову й матеріальну компенсацію за їх сьогоднішній ратний 
труд і майбутній ратний подвиг? На жаль, це не так.

Тому, незважаючи на прийняте державою рішення про 
планомірний перехід від загального військового обов’язку 
до професійної армії, дискусію в суспільстві навколо цього 
питання не можна вважати завершеною. Тим більше, що на 
цьому шляху існують добре відомі всім труднощі. Історичний 
підхід до визначення твердих позицій у цьому питанні може 
дати додаткові аргументи кожній стороні та допомогти в до-
сягненні консенсусу.

Воєнна доктрина України має оборонний характер. Це озна-
чає, що Україна не вважає жодну державу своїм воєнним про-
тивником, але готується до відсічі можливій збройній агресії 
з мобілізацією всіх сил суспільства. Досить поширеною є дум-
ка про неминучу перемогу народу в справедливій війні (найчас-
тіше таку війну називають вітчизняною). “Історія безперечно 
свідчить: якщо перед нами не мумія, не труп, який зберігається 
за допомогою хитрої політичної аптеки, а життєздатна нація, 
то справжнє підкорення її – майже нездійсненне завдання, 
важкість якого не можна порівнювати з боротьбою проти ре-
гулярних армій” [1, с. 251–252]. Цю думку О. Свєчина можна 
проілюструвати багатьма прикладами, в тому числі з новіт-
ньої історії (Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр., війни у 
В’єтнамі, Афганістані, Іраку тощо).

Разом з тим, ціна такої перемоги (або нескореності) може 
бути дуже різною. Не підлягає сумніву, що наявність організо-
ваної воєнної сили є важливим аргументом будь-якого народу 
в боротьбі за свої інтереси. “Якщо Швейцарія зберегла свою 
самостійність в оточенні великих держав, то лише через те, що 
вона завжди становила серйозну воєнну силу” [1, с. 624]. 

Очевидно, що у воєнно-доктринальних питаннях і в прак-
тиці військового будівництва маємо виходити як з власних ін-
тересів, так і з можливостей, враховуючи сукупність об’єктив-
них чинників, які визначають потреби в обороні та умови їх 
задоволення. “Доктрина (воєнна.– Авт.) є тактичним світо-
глядом, який перебуває в тісному зв’язку з умовами епохи 
та характером народу і військ. Тому доктрина не може бути 
переведеною або запозиченою, вона має народитися в нашій 
свідомості” [1, с. 201]. 

Йдеться передусім про геополітичні та геостратегічні умо-
ви оборони України, про соціально-політичну й економічну 
ситуацію всередині держави, а також про засоби та способи 
збройної боротьби в сучасних воєнних конфліктах.

Курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, 
внаслідок якої наша держава має стати повноправним членом 
потужних міжнародних безпекових організацій, у майбутньому 
знижує до мінімуму можливість виникнення міждержавного 
воєнного конфлікту за прямої участі України. З цієї точки зору 
завдання Збройних Сил України у воєнних конфліктах майбут-
нього можна розглядати насамперед у контексті характеру дій 
і завдань багатонаціональних військових контингентів у між-
народних миротворчих операціях. Разом з тим, не виключена 
можливість за певних обставин втягнення України у воєнні 
конфлікти значної інтенсивності [3].

Стосовно особливостей оборони України цікавим є зістав-
лення, за О. Свєчиним, умов оборони двох держав, значно від-
мінних за площею території та чисельністю населення (напри-
клад, України та Росії): “Якщо площа (території.– Авт.) держа-
ви в 100 разів менша, то протяжність її кордонів буде меншою 
лише в 10 разів. Це означає, що кількість матеріальних і люд-
ських ресурсів невеликої держави на 1 км її кордонів у 10 ра-
зів менша, ніж у великої держави… Воєнна система великої 
держави, очевидно, не відповідає потребам малої держави. Ця 
невідповідність була б ще більшою, якби мала держава стала на 
позицію створення невеликої професійної армії” [1, с. 384]. 

Останнє речення з наведеного вислову О. Свєчина є прямим 
натяком на те, що невелика професійна армія сама не розв’язує 
проблем оборони. Це ілюструє ще одна думка О. Свєчина, яка 
стосується оборони так званої малої держави: “У поголовному 
ополченні всіх громадян малої держави полягає її єдина надія 
на збереження національної незалежності…” [1, с. 128–129]. 

Отже, справжню міцність оборони держави може забез-
печити готовність і посильний внесок усього її населення. 
Але і в цьому аспекті О. Свєчин застерігає від можливих по-
милок: “Для підготовки другочергових військ потрібна важка 
й самовіддана робота – і в армії, яка виховує їхніх командирів 
та зберігає їхні засоби, і серед народу – в тій сім’ї, яка має 
резервістів. За паперову відписку, за байдуже ставлення до 
підготовки озброєного народу можна отримати сюрприз у 
вигляді людського пилу, у вигляді п’яної та озброєної, а тому 
небезпечної, юрби…” [1, с. 133]. 

Очевидно, що підставою для такого висновку служили деякі 
непривабливі епізоди громадянської війни, яка розпочалася в 
Росії після 1917 р. “Дуже часто причиною прояву непридатного 
для життя героїзму є хибне уявлення про моральний елемент. 
Перевага духу має вирішальне значення; але не можна уявляти 
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Легко зрозуміти, що симпатії О. Свєчина на боці казарми як 
механізму підготовки справжніх військових професіоналів.

За даними опитувань, проведених серед військовослужбов-
ців-контрактників Збройних Сил України, лейтмотивом обран-
ня військової професії нині є намагання поліпшити матеріально-
побутові та соціальні умови або розв’язати інші аналогічні про-
блеми [6]. Разом з тим, до військовослужбовця ставляться дуже 
високі вимоги, які так барвисто ілюструє О. Свєчин: «Згадайте 
слова революційного генерала Клебера: “Бути солдатом – озна-
чає не їсти, коли голодний, не пити, коли відчуваєш жагу, йти, 
коли смертельно стомився, нести пораненого товариша, коли 
сам падаєш з ніг”» [1, с. 228]. 

Проте рівень грошового забезпечення контрактників не 
конкурентний на ринку праці України; вони не мають сучасно-
го службового житла й залучаються до виконання завдань, не 
пов’язаних безпосередньо з їхніми професійними обов’язками. 
Привабливість військової служби за контрактом зменшують 
також низький рівень організації бойової підготовки, ненор-
мований робочий день тощо.

Величезне значення для професійної армії мають соціальне 
середовище та соціальне виховання. Впровадження в Україні 
військової служби за контрактом багато в чому спирається на 
досвід розвинених країн Європи та світу. Але запозичення 
іноземного досвіду не може бути сліпим копіюванням, інакше 
отримаємо не національну армію зі своїми бойовими тради-
ціями, героями й бойовим духом, а юрбу найманців, яким 
байдуже, з ким і за що воювати [2].

Контрактна система комплектування Збройних Сил і про-
фесіоналізм військовослужбовців – поняття взаємопов’язані, 
але не ідентичні. Солдат – не просто працівник військової 
установи; його професіоналізм охоплює, крім іншого, здатність 
віддати життя за Батьківщину. Армія, що складається з тих, хто 
просто вміє стріляти з автомата та керувати бронетранспорте-
ром, не спроможна нікого захистити. Обов’язок, патріотизм, 
самопожертва – найважливіші складові професіоналізму 
солдата [6].

Немає сумніву, що з контрактника легше зробити професі-
онала (добре навчену у військовому відношенні та мотивовану 
до військової служби людину), ніж з призовника. Але це не 
означає, що контрактник – обов’язково патріот, здатний до 
самовідданого виконання військового обов’язку. А добре ви-
хований у сім’ї та в школі призовник може бути носієм висо-
кого патріотизму. За умови правильної організації та високого 
рівня матеріально-технічного забезпечення військової служби 
армія теж є важливим чинником виховання патріотизму як у 
контрактників, так і в призовників. 

Про важливість виховання військовослужбовців на кра-
щих традиціях українського народу свідчить відомий вислів 
Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних 
Сил В. Ющенка: “Армія повинна бути кузнею патріотизму”. 

Те саме стверджує і О. Свєчин: “Холера і чума є менш не-
безпечними для армії, ніж утрата солдатом тієї позиції, яка ста-
новить його ідейну силу” [1, с. 153]. Тут же він наводить яскра-
вий приклад з французької історії: “…Необхідний авторитет 
був знайдений Наполеоном у єдино придатному елементі – 
старому солдатові.
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собі моральну перевагу у вигляді морального шаленства, тієї 
розхристаності почуттів, яка, судячи з картин для простого 
люду, є запорукою перемоги. Насамперед потрібна серйозна 
працездатність; юродиві, божевільні та п’яні отримують пере-
моги лише там, де немає достойного противника” [1, с. 91]. 

Одним з показників здорового суспільства є ставлення його 
членів до військової служби в мирний час. Воно формується під 
впливом багатьох чинників, які в сукупності визначають так 
звану державну ідеологію в цій сфері та рівень її сприйняття 
суспільством [5].

На думку Ю. Ф. Шлика [5], державну ідеологію формує по-
літична еліта суспільства. Якщо решта суспільства сприймає 
цю ідеологію як власну, то вона стає національною і сприяє 
згуртуванню людей, якщо ні – політична еліта змушена вда-
ватися до комплектування армії за принципом найму. Як при-
клади, наводяться США після невдалої й непопулярної війни 
у В’єтнамі (1964–1973 рр.) та Російська Федерація 90-х років 
ХХ ст. Отже, за Ю. Ф. Шликом, контракт – це вимушений 
спосіб комплектування армії. Його впровадження свідчить про 
певне розшарування суспільства, одна частина якого протестує 
проти призову як насильства над людиною, інша визнає призов 
як механізм реалізації почесного обов’язку, але водночас не 
сприймає поглядів і політики еліти суспільства.

В Україні для негативного ставлення до військової служби 
немає об’єктивних підстав. Є певне незадоволення непри-
вабливими умовами військової служби, які склалися передусім 
через економічні негаразди, а також значною мірою через не-
достатню увагу керівництва держави до військової сфери. Не 
можна заплющувати очі також на прояви зневаги до військової 
служби як наслідок майнового розшарування суспільства. Про 
це також писав О. Свєчин: “Німецька система мала величезні 
переваги насамперед через те, що надавала в розпоряджен-
ня армії величезний резерв навчених запасних і відкривала 
широку можливість для розгортання протягом війни багато-
мільйонної армії. А в інших країнах військовий обов’язок був 
загальним лише за назвою. По суті, багаті й освічені класи 
ухилялися від військової служби або через відкуп, або через 
зарахування на тилові посади, або через земсько-гусарські 
організації” [1, с. 189]. 

Заслуговують на увагу кілька історичних екскурсів О. Свє-
чина стосовно ставлення деяких політичних сил до постійної 
армії: “Цілком зрозумілим є похід 2-го Інтернаціоналу проти 
постійної армії. Постійна армія була знаряддям диктатури капі-
талізму, оплотом буржуазії. Соціалісти не могли не ненавидіти 
казарму за її силу, за її властивість переварювати світогляд на-
даних їй дітей народу – новобранців, з яких казарма виробляла 
найвідданіших слуг існуючого режиму” [1, с. 179]. 

“З’явилася диктатура пролетаріату, з’явилася громадянська 
війна. Чи потрібна казарма – не школа для екстернів, а казарма, 
яка переробляє світогляд новобранців під один гребінець, ка-
зарма, яка створює та будує оплот існуючого режиму, казарма, 
яка виковує солдата – справжнього борця й переможця на по-
лях битв, солдата з таким обличчям, що довіра до існуючого 
режиму негайно зростає, базарні ціни падають удвічі, будь-які 
заворушення припиняються і весь народ з новою енергією 
береться за буденну, але продуктивну працю?” [1, с. 180]. 
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Генерали в бонапартистській армії молоді, але більшість 
обер-офіцерів (старших офіцерів. – Авт.), що вийшли з солдат-
ського середовища і не відрізняються від солдат ні походжен-
ням, ні освітою, є людьми зрілого віку. Кожен солдат відчуває 
можливість, якщо поталанить, добратися до верхівок військо-
вої ієрархії; у кожного новобранця начебто розміщується в 
ранці за спиною маршальський жезл. І солдати бажають, щоб 
генерали, їхні керманичі, були забезпечені в суспільстві особ-
ливою шаною та матеріальним добробутом – це не зачіпає їх 
ревнивого почуття рівності.

У напівофіційному воєнному журналі Другої імперії (йдеть-
ся про Францію. – Авт.) про французького солдата сказано так: 
“Він бачить рівних собі в усіх офіцерах – від підпоручика до 
маршала; у нього ясне й тверде переконання в тому, що він 
стоїть нижче за них лише стосовно порядку видачі наказів. За 
освітою, вихованням і народженням (походженням. – Авт.) 
суттєвої різниці між офіцерами та солдатами немає. Почуття 
рівності розвинене так, що усвідомлення свого “я” абсолютно 
розчиняється, даючи дорогу безумовному пануванню закону 
й дисципліни. Яким ворогам поступляться такі солдати? Яка 
людська сила здатна протистояти солдатам, що рівняються на 
своїх начальників, кожен з яких – герой?” [1, с. 187–188]. 

Величезне значення для професійної армії мають засоби й 
способи ведення збройної боротьби та навченість особового 
складу. “Несвідомі виконавці в сучасному бою – це глухі му-
зиканти в оркестрі” [1, с. 73]. 

Очевидно, що перехід Збройних Сил на контрактний 
принцип комплектування не можна вважати єдиним пріори-
тетом. Не менш важливо здійснити технічне переоснащення 
армії, оскільки найпідготовленіший професіонал, який ко-
ристується застарілою бойовою технікою, не зможе досягти 
бажаного результату. Тому процеси професіоналізації армії та 
її технічного переоснащення мають проходити паралельно й 
узгоджено [2].

Не потребує доказів те, що для переведення армії на 
професійну основу потрібні значні економічні й фінансові 
витрати. Саме через те, що Україна поки що не може собі 
дозволити таких витрат, процес переходу до комплектування 
Збройних Сил за контрактом загальмовано. Постає питання: 
яким має бути співвідношення кількісних і якісних параметрів 
Збройних Сил з огляду на суттєві відмінності між професійним 
військом і військом, укомплектованим за існуючою змішаною 
системою?

Якщо зіставити бойові можливості одного й того самого 
військового підрозділу, укомплектованого призовниками або 
професіоналами, то очевидну перевагу матимуть професіо-
нали. Отже, маючи меншу за чисельністю професійну армію, 
можна успішніше виконувати бойові завдання, ніж із багаточи-
сельним, але слабко підготовленим військом. Потрібно погоди-
тися з такими дуже яскравими висловлюваннями О. Свєчина: 
“Економічно незаможну державу треба особливо застерегти 
від гонитви за кількістю на шкоду якості. Поганий солдат має 
такий самий шлунок, займає стільки ж місця у вагоні й потре-
бує такого самого хвоста нестройових, як і хороший солдат. 
Але він коштує набагато більше, якщо війна вже почалася: він 
витрачає боєприпаси незрівнянно менш економно, автоматич-

на зброя в його руках є жахливим знаряддям марнотратства. 
Усі предмети постачання знищуються в поганій роті з дивною 
безжалісністю; вона є дірявим решетом, завжди обірваним і 
беззбройним, оскільки торгує спорядженням і губить шинелі 
та чоботи, залишає на полі бою озброєння й телефонні апарати. 
Вона прожерливіша, оскільки фальсифікує свій наявний склад 
і вимагає зайвих пайків. Вона докладає таких само зусиль, 
як і хороша рота, коли місить грязюку на дорогах або трем-
тить від холоду під дощем, але незрівнянно більше засмічує 
госпіталі, виснажує під корінь місцеві ресурси, відштовхує 
симпатії місцевого населення, зазнає в бою більших втрат 
(включаючи й самостріли). Погана рота має здатність танути, 
як лід під літнім сонцем; за величезних людських втрат і втрат 
здоров’я й зусиль вона дає мізерний корисний результат. Все 
витрачається на подолання внутрішніх чвар, на боротьбу не 
зі справжнім противником, а з привидами хворого уявлення. 
Треба бути дуже багатою державою, щоб намагатися вести 
сучасну війну поганими військами” [1, с. 620]. 

“…Хороший полк потребує не лише втричі менше рушниць, 
але й втричі менше патронів, а робота його буде набагато ко-
риснішою… За погану якість військ доведеться розплачуватися 
на економічному фронті” [1, с. 635]. 

Цілком можливо, що у війнах віддаленого майбутнього 
люди взагалі не вбиватимуть один одного, а керуватимуть 
відповідними засобами, щоб знищувати або виводити з ладу 
аналогічні засоби супротивника. Тобто перемагатиме не той, 
хто вбив більше ворогів, а той, хто розумніший [3]. “Там, де 
треба проявити самостійність, ініціативу, де потрібно працюва-
ти на свій ризик без вказівок начальника, там вимуштруваний 
у короткий термін солдат буде малопридатним” [1, с. 622]. 

На сьогодні понад 50 країн світу (США, Велика Британія, 
Франція, Канада, Японія, Індія та ін.) мають армії, які комп-
лектуються лише за контрактом. Водночас майже у 80 країнах 
триває комплектування збройних сил за призовом. У більшості 
таких країн загальний військовий обов’язок розглядається як 
інструмент формування національної ідентичності й цілісності 
суспільства та цивільного контролю над збройними силами. 
Ряд країн (зокрема, Росія, Німеччина, Туреччина, Ізраїль, 
Норвегія, Болгарія) користуються змішаною системою комп-
лектування [6].

Для кожної країни мотивація рішення про запровадження 
контрактного принципу комплектування збройних сил або 
про відмову від нього є різною. Головними чинниками пере-
ведення військової служби на контрактну основу стали неве-
лика ймовірність великомасштабних воєн та зростання ролі 
систем колективної безпеки. Добре підготовлена й оснащена 
малочисельна професійна армія здатна ефективно виконувати 
завдання в миротворчих і гуманітарних операціях, боротися 
проти тероризму тощо. Вона швидше опановує нові тактичні 
прийоми та складну військову техніку.

Рішення про використання тієї чи іншої системи комп-
лектування збройних сил має величезне соціальне значення. 
Військові фахівці [6] справедливо зазначають, що скасування 
загального військового обов’язку та перехід до комплектування 
армії за контрактом радикально змінюють роль збройних сил 
у суспільстві. Збройний захист від зовнішньої агресії перестає 
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бути справою всього народу, який відсторонюється від найго-
ловнішого завдання – забезпечення існування самої країни. 

Нині виникло таке явище, як наймання військовослужбов-
ців з-за кордону. Зокрема, законодавство Російської Федерації 
надає можливість іноземним громадянам з країн СНД прохо-
дити військову службу за контрактом у Збройних Силах Росій-
ської Федерації. Згідно з інформацією російського Генерального 
штабу, за станом на лютий 2009 р. в російській армії проходили 
службу на таких засадах 308 іноземців [6].

Отже, питання про професійну армію – це питання про 
розв’язання об’єктивної суперечності між потребою Збройних 
Сил у певній кількості добре підготовлених у військовому 
відношенні громадян та економічними, демографічними й 
соціально-правовими можливостями держави щодо забез-
печення цієї потреби. 

Значущість думок О. Свєчина стосовно цього питання під-
креслюється його власним ставленням до воєнної історії та 
власною позицією як воєнного історика: “Завдання історика – 
змусити пам’ятники історії відповідати на запитання сучас-
ності” [1, с. 486]. Разом з тим, історичний досвід не можна за-
стосувати як трафарет, без урахування реалій сучасності: “Щоб 
скористатися уроками минулих сторіч, треба насамперед 
володіти міркою сучасності. Закони, що керують перемогою 
та поразкою у війні, залишилися такими ж, як і 3000 років 

тому; але це не дає жодних підстав для ігнорування досвіду 
останніх років” [1, с. 70]. До цього можна лише додати по-
требу врахування довгострокового прогнозу геополітичної та 
геостратегічної обстановки.
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На основі практики проведення першого оборонного огляду в Україні, 
а також іноземного досвіду оборонних оглядів пропонується погляд 
Міністерства оборони України на потребу наукового й організаційно-
го забезпечення розпочатого в Україні другого оборонного огляду.
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Відомо, що Україна вже вдруге проводить оборонний 
огляд. Через це нагадаємо, що поняття оборонного 
огляду, яке наводиться в Законі України “Про органі-
зацію оборонного планування” [1], визначається як 
процедура оцінювання стану й готовності Збройних 

Сил України та інших військових формувань до виконання 
завдань у сфері оборони. За результатами цієї процедури ство-
рюється Стратегічний оборонний бюлетень, який регламентує 
розвиток Збройних Сил України та інших військових формувань 
на довгострокову перспективу. Відповідно до його положень здій-
снюються заходи щодо зміцнення обороноздатності держави.

Визначення поняття
оборонного огляду

Незважаючи на досить чітке визначення, поняття оборонно-
го огляду в Законі “Про організацію оборонного планування” не 
відображає повною мірою сукупності всіх його процесів та міс-
ця і ролі його в загальнодержавній структурі оборонного пла-
нування. Щоб усунути цей недолік, потрібно вдатися до корот-
кої історичної ретроспективи, за допомогою якої визначитися 
стосовно появи цього терміна, а потім проаналізувати, яким 
чином огляд впливає на розвиток Збройних Сил та інших вій-
ськових формувань України.

Поняття оборонного огляду було введене експертами обо-
ронного планування Великої Британії наприкінці 90-х років 
минулого сторіччя. Завершення періоду “холодної війни” 
та зменшення обсягу завдань, що покладалися на збройні 
сили цієї країни, диктували потребу оптимізації оборонних 
видатків та структури військ. У 1997 р. до влади у Великій 
Британії прийшла Лейбористська партія, яка вперше в історії 
британської демократії хотіла продемонструвати суспільству 
відкритість у визначенні політики в усіх галузях діяльності, 
навіть у такій традиційно закритій, як оборонна. Публічне 
обговорення оборонної політики нового уряду та наступна 
за цим відкрита публікація в 1998 р. результатів оборонного 
огляду забезпечили фінансову підтримку Парламентом його 
оборонних програм і дали змогу переконати громадянське сус-
пільство країни в необхідності здійснення низки заходів щодо 
підвищення можливостей національних збройних сил.

Зазначимо, що отримані результати оборонного огляду 
були досить суперечливими, оскільки, наприклад, до них 
не ввійшли оцінки двох на той час найвитратніших програм 
оборонних закупівель, зокрема щодо підводних човнів Trident 
(Трайдент) класу Vanguards (Авангард) та літаків Eurofi ghter 
(Єврофайтер). Та, навіть незважаючи на цей недолік, цінність 
огляду була непересічною, оскільки вперше в новітній історії 
саме Великій Британії вдалося визначити всебічно обґрунто-
вані військово-політичні засади застосування своїх збройних 
сил та оптимально розподілити завдання оборони держави як 
у державному секторі економіки країни, так і в приватному.

Досвід Великої Британії в проведенні оборонного огляду 
мав такі прагматичні наслідки, що згодом набув поширення 
не лише серед союзницьких держав Північноатлантичного 
договору, але й у всьому світі. Подібні огляди були проведені 
в Південно-Африканській Республіці, Індії, Австралії, Новій 
Зеландії та Японії [2]. 
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Поняття огляду галузі оборони, або оборонного огляду з 
часу свого виникнення декілька разів еволюціонувало та на-
бувало нових ознак і характеру як за метою проведення, так 
і за його формою та масштабами. На цей час умовно можна 
виділити декілька форм оборонного огляду.

Стратегічний оборонний огляд як найбільший за масшта-
бом, має за мету кардинальний перегляд або значне корегуван-
ня всього спектра завдань оборони держави. Необхідність 
його проведення може зумовлюватись низкою чинників, та-
ких як, наприклад, різка зміна воєнно-політичної чи воєнно-
стратегічної обстановки навколо держави, зміни умов захисту 
національних інтересів держави, характеру функціонування 
національної системи безпеки й оборони або воєнно-політич-
них пріоритетів діяльності держави, спричинених приходом 
до влади правлячої верхівки чи уряду держави з програмами 
радикальної перебудови системи національної безпеки й обо-
рони тощо [4].

Стратегічний оборонний огляд традиційно охоплює не 
лише суто оборонну галузь. Він проводиться в комплексі з 
оглядом оборонно-промислового комплексу держави та секто-
ру її безпеки. Але в Україні ці поняття були штучно розділені 
в ході проведення першого оборонного огляду у 2003–2004 рр. 
На таку невідповідність звертали увагу як закордонні, так і 
вітчизняні експерти з питань оборонного планування [7]. На 
причинах такого розподілу зупинимося пізніше, розглядаючи 
передумови проведення оборонних оглядів в Україні. 

За підсумками стратегічного оборонного огляду видається 
документ стратегічного рівня, який, по суті, визначає довгостро-
ковий (на перспективу 10–20 років) план розвитку оборонної 
галузі держави. Прикладами таких документів є “Armed Forces 
Vision–2030” (Бачення Збройних Сил зразка 2030 р.) Міністер-
ства оборони Республіки Польщі, “21st Century Armed Forces – 
Joint Vision 2010” (Збройні Сили ХХІ ст. – Загальне бачення 
2010 р.) та наступний за ним “Joint Vision–2020” (Загальне 
бачення 2020 р.) Міністерства оборони США.

Огляд оборонної політики держави проводиться з метою 
комплексного оцінення результатів виконання середньостро-
кових (3–5 років) програм розвитку компонентів оборонної 
складової держави, корегування їх пріоритетів та гармонізації 
подальших шляхів розвитку [3]. За підсумками проведення 
такого огляду можуть видаватися Білі книги, які відображають 
досягнення та перспективи в різних напрямах оборонної полі-
тики держави – щодо розвитку збройних сил, воєнно-технічної 
політики, оборонно-промислового комплексу тощо.

Щорічний оборонний огляд – це процедура регулярного 
оцінювання стану виконання запрограмованих заходів, їх 
збалансованості з наявними ресурсами й уточнення коротко-
строкових планів подальшого розвитку за обраними напрямами 
та пріоритетами. Яскравим прикладом проведення таких огля-
дів є Процес планування та оцінки сил НАТО, в рамках якого 
здійснюється щорічне корегування національних оборонних 
планів щодо сил, які входять до інтегрованої військової струк-
тури Альянсу. Ця робота координується Комітетом оборонного 
огляду, який структурно входить до Міжнародного секретаріату 
НАТО і має у своєму складі цивільних та військових експертів 
з питань оборонного планування.

Отже, огляд, який зараз триває в Україні, за завданнями 
(Указ Президента України від 27.06.2008 р. № 598) та фор-
мальними ознаками можна класифікувати як Стратегічний 
оборонний огляд.

Передумови проведення
оборонного огляду

Розглянемо, чому ж потрібно було переглядати довгостро-
кові плани розвитку Збройних Сил України через чотири роки 
після їх попереднього розроблення [4]. Для цього назвемо 
низку передумов, які створили підґрунтя для започаткування 
стратегічних оборонних оглядів в Україні у 2003–2004 та 
2008–2009 рр.

Передумови проведення Стратегічного оборонного огляду 
2003–2004 рр.:

1) необхідність підбиття підсумків реалізації Державної 
програми реформування та розвитку Збройних Сил України 
до 2005 р. та невизначеність щодо планів їх розвитку;

2) потреба впровадження системи оборонного планування 
в Україні та відсутність нормативно-правової бази, яка його 
регламентує;

3) державний перерозподіл відповідальності за оборону та 
вивільнення Збройних Сил України від виконання не властивих 
їм функцій і завдань;

4) запровадження демократичного цивільного контролю 
над Збройними Силами України та пов’язаний з цим розподіл 
адміністративних і оперативних функцій між Міністерством 
оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України;

5) відсутність середньострокових прогнозних показників 
оборонного бюджету;

6) проведення суцільної інвентаризації Збройних Сил 
України та оцінення ефективного функціонування об’єктів 
оборонно-промислового комплексу.

Передумови проведення Стратегічного оборонного огляду 
2008–2009 рр.:

1) хронічне недофінансування потреб Збройних Сил України, 
яке призвело до систематичного невиконання програм їх розвит-
ку, комплексного переоснащення та професіоналізації;

2) необхідність удосконалення системи оборонного плану-
вання через впровадження системи, що ґрунтується на мож-
ливостях;

3) профанація поняття воєнної організації держави та зро-
стання навантаження на Збройні Сили України за виконан-
ня завдань оборони й одночасне виконання не властивих їм 
функцій і завдань;

4) прийняття чітких політичних передбачень щодо євро-
атлантичного майбутнього України, що потребує зміни пла-
нувальних намірів;

5) різка зміна військово-політичної та військово-стратегічної 
обстановки навколо України;

6) незавершеність інвентаризації Збройних Сил України та 
оцінювання ефективного функціонування об’єктів оборонно-
промислового комплексу.

Хоча у 2003–2004 рр. передумови проведення стратегічного 
оборонного огляду відрізняються від тих, що зумовили його 
проведення у 2008–2009 рр., проте між ними є багато спіль-
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ного, що свідчить про перманентність проблеми та потребу її 
системного подолання.

У цьому контексті насамперед треба відзначити погір-
шення стану Збройних Сил, спричинене постійним недо-
фінансуванням і невиконанням заходів Державної програми 
розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 рр., Державної 
програми розвитку озброєння та військової техніки України до 
2015 р. та зривом виконання заходів професіоналізації Зброй-
них Сил. Протягом трьох років загальне недофінансування ли-
ше Державної програми розвитку Збройних Сил України (ДПР) 
за оптимістичною оцінкою становить 8601,1 млн грн (19,6 %), за 
песимістичною – 11 938,2 млн грн (40,1 % потреби), що ставить 
під зрив виконання запланованих заходів (див. таблицю).

Інша стійка тенденція пов’язана зі зміною статусу та стрім-
ким скороченням кількості військових формувань, що входили 
до Воєнної організації держави. Беручи це до уваги, Міністер-
ство оборони України вимушене порушувати питання про 
призупинення процесу скорочення Збройних Сил України та 
про нарощування їхньої чисельності.

Маємо констатувати: як у 2003–2004 рр., так і нині пи-
тання національної воєнної безпеки не набули державного 
значення. Їх практичну реалізацію повністю перекладено на 
Міністерство оборони України, що суттєво впливає на якість 
міжвідомчої взаємодії та стан обороноздатності держави.

Усі ці процеси відбуваються на фоні ескалації зовнішніх загроз 
національній воєнній безпеці України, найбільш проблемними 

з яких є: переростання нестабільної ситуації в окремих реґіонах 
поблизу державних кордонів у збройний конфлікт; невизначеність 
остаточних термінів інтеграції до євроатлантичної структури ко-
лективної безпеки; сумнівність підтвердження гарантій безпеки 
України після закінчення терміну дії Договору про Стратегічні 
наступальні озброєння; порушення стратегічної стабільності на 
території Європейського континенту та правова невизначеність 
через однобічний мораторій Росії на виконання Договору про 
звичайні збройні сили у Європі; зволікання з розв’язанням про-
блеми базування Чорноморського флоту Російської Федерації на 
території України.

Розуміння потреби пошуку найефективніших шляхів вирі-
шення зазначених питань досягнуто в ході міжвідомчої нара-
ди, що відбулася у квітні 2008 р. за участю практично всіх дер-
жавних органів України, причетних до питань оборони. За під-
сумками наради ініційовано проведення чергового стратегічного 
оборонного огляду в Україні. Актуальність і характерна особли-
вість огляду зумовлені низкою додаткових чинників, зокрема:

повільним здійсненням, а іноді просто гальмуванням про-
цесів розроблення нових зразків озброєння, військової й спе-
ціальної техніки та впровадження новітніх технологій, що при-
зводить до морального старіння матеріальної основи оборо-
ни, її фізичного зносу та втрати через це бойової готовності 
військових формувань;

відсутністю єдиної методології оборонного планування, яка б 
забезпечувала узгодженість програмних документів, сформо-

Стан фінансування Збройних Сил України у 2006–2009 рр.

Рік Нормативний
документ

Джерела видатків, млн грн
ВВП,

млрд грн
Частка
ВВП, %Загальний

фонд
Спеціальний 

фонд
Усього на потреби

Збройних Сил України

2006 ДПР 8748,4 8748,4 440,9 2
Затверджено Держбюджетом 6021,8 1679,1 7700,9 537,7 1,4
Фактично отримано 5731,0 675,6 6406,6 (73,2 %) 537,7 1,4
Різниця 3017,4 2341,8 (26,8 %)

2007 ДПР 10 283,4 10 283,4 496,6 2
Затверджено Держбюджетом 7659,4 1572,1 9231,5 708,3 1,3
Фактично отримано 7557,6 513,8 8071,4 (78,5 %) 708,3 1,1
Різниця 2725,8 2212,0 (21,5 %)

2008 ДПР 11 835,6 11 835,6 559,7 2
Затверджено Держбюджетом 9013,7 999,8 10 013,6 959,2 1
Фактично отримано 8998,8 184,2 9 183,0 (80 %) 959,2 1
Різниця 2836,8 2652,6 (20 %)

2009 ДПР 13 044,8 13 044,8 634,7 2
Затверджено Держбюджетом 7428,5 4221,6 11 650,1 (89,3 %) 1046,5 1,1
Різниця 5616,3 1394,7 (10,7 %)
Песимістичний прогноз у 2009 р. 5616,3 20 %  – 844,5 4771,8 (47,3 %)

2006–2009 ДПР 43 912,2 43 912,2
Затверджено Держбюджетом 30 123,4 8472,4 38 596,1
Фактично отримано 29 715,9 5595,2 35 311,1 (80,4 %)
Різниця 14 196,3 8601,1 (19,6 %)
Песимістичний прогноз у 2009 р. 14 196,3 11 938,2 (40,1 %)
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ваних на єдиних засадах і цілях, що регламентують розвиток 
Збройних Сил України та інших військових формувань;

зниженням можливості оперативного реагування на зміни 
пріоритетів у реалізації планів і програм через відсутність цен-
тралізованої державної підтримки та протекції процесу бюд-
жетного планування, без чого гальмується розвиток відомчих 
систем планування і нівелюються загальні цілі та завдання 
планування розвитку оборонної сфери.

Ця аргументація віддзеркалює реальний стан управління обо-
ронною сферою держави, який в умовах сьогодення не задоволь-
няє ні Збройні Сили, ні інші військові формування України.

Потрібно підкреслити, що систему державного прогнозу-
вання та стратегічного планування в державі тільки почали 
створювати. На фоні відносно розвинених систем середньо- та 
короткострокового оборонного планування створення системи 
довгострокового (стратегічного) планування в Міністерстві 
оборони, Збройних Силах та інших військових формуваннях 
України є важливим завданням удосконалення системи управ-
ління оборонною сферою держави.

Цілі, завдання та методологія
проведення оборонного огляду

Указом Президента України від 27.06.2008 р. № 598 введено 
в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України 
від 30.05.2008 р. “Про проведення оборонного огляду”, згідно 
з яким визначено цілі оборонного огляду:

оцінення стану й готовності Збройних Сил та інших військо-
вих формувань України до виконання завдань у сфері оборони;

уточнення довгострокових перспектив розвитку Збройних 
Сил та інших військових формувань;

визначення матеріальних, фінансових і людських ресурсів 
для гарантованого забезпечення оборони з урахуванням курсу 
України на євроатлантичну інтеграцію.

Досягнення цілей оборонного огляду, орієнтованих на дов-
гостроковий період планування, поєднує питання стратегічно-
го застосування Збройних Сил та інших військових формувань, 
їх розвитку та бюджетного планування. Як кінцевий результат 
єдиного циклу планування пропонується досягнення потрібних 
можливостей за всіма сценаріями застосування Збройних Сил 
та інших військових формувань і розподіл наявних ресурсів 
для переходу на їх перспективні організаційні структури.

Забезпечений ресурсами перелік можливостей Збройних 
Сил України та інших військових формувань має бути покладе-
ний в основу процесів досягнення їх перспективних структур і 
становити основний зміст Стратегічного оборонного бюлетеня 
на період до 2025 р. (рис. 1).

Гарантування національної безпеки та захисту національ-
них інтересів від потенційних і реальних зовнішніх і внутріш-
ніх воєнних загроз є складовою частиною державного управ-
ління, яке здійснюється в оборонній сфері. Сюди входять своє-
часне створення, розвиток і підтримання елементів безпеки 
та оборони у стані, здатному забезпечити визначений рівень 
воєнної безпеки, а також підготовка заходів безпеки та керу-
вання ними під час виконання поставлених завдань.

Результатом управлінської діяльності в оборонній сфері є 
обороноздатність держави, шляхи досягнення якої на страте-
гічному рівні управління визначаються основами державної 
зовнішньої та внутрішньої політики, а також Воєнною доктри-
ною. Саме тому управлінська діяльність у сфері оборони ґрун-
тується на результатах аналізу стану зовнішніх і внутрішніх 

Рис. 1. Порядок виконання завдань оборонного огляду та формування Стратегічного оборонного бюлетеня [5]
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чинників, формуючи стратегію реалізації політики держави у 
цій сфері та забезпечуючи ефективну реакцію на виклики й 
загрози безпеці.

У світовій практиці механізмом реалізації цих процесів є 
система планування, програмування, бюджетування та вико-
нання (Planning, Programming, Budgeting, Execution System – 
PPBES), яка для перегляду стратегії, політики й поточних пла-
нів за непередбачених змін чинників рекомендує застосування 
процедури оборонного огляду (рис. 2).

Зазначимо, що в ході планування, програмування та бюдже-
тування важливу роль відіграє система оцінювання стану досяг-
нення цілей і виконання завдань документів усіх трьох рівнів 
(планування, програмування та бюджетування), яка за від-
повідними критеріями визначає час і обсяги змін у стратегії, 
політиці, програмах, планах і бюджетах, а також відбиває стан 
обороноздатності держави [5]. За таких умов роль і місце обо-
ронного огляду в системі PPBES має розглядатись як універ-
сальний засіб оцінювання стану виконання завдань та розроб-
лення нових завдань, які відповідають умовам обстановки, 
що склалася.

З урахуванням цього оборонний огляд, як процес оцінюван-
ня та розроблення документів на довгострокову перспективу, 
що спирається на відповідний механізм PPBES, має бути об-
ґрунтованим, а результат його проведення відбивати потребу 
стратегічного (довгострокового) планування.

Для досягнення цілей оборонного огляду Міністерство 
оборони України розробило Організаційно-методичні ре-
комендації, спрямовані на забезпечення єдиного розуміння 
всіма його учасниками цілей, завдань і змісту заходів, які ви-
значають основний зміст та організацію проведення огляду. 
Ці рекомендації покладені в основу розроблення відповідних 
організаційно-методичних документів усіма залученими до обо-
ронного огляду центральними органами виконавчої влади.

Керування оборонним оглядом
та етапи його проведення

Організація оборонного огляду на державному рівні (рис. 3) 
здійснюється Міжвідомчою комісією з питань проведення обо-
ронного огляду при Кабінеті Міністрів України на чолі з Першим 
віце-прем’єр-міністром. Комісія є дорадчим органом, що утворю-
ється і діє відповідно до визначених повноважень та завдань.

Для організаційного й інформаційного забезпечення роботи 
Міжвідомчої комісії утворюється постійно діюча аналітична 
група, яка виконує такі завдання:

здійснення моніторингу заходів оборонного огляду;
вивчення, аналізу та оцінювання відповідної інформації;
підготовки порядку денного засідання Міжвідомчої комісії 

та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні, а також 
надсилання їх членам Міжвідомчої комісії;

інформування членів Міжвідомчої комісії з питань її ді-
яльності.

У кожному державному органі влади, що залучається до 
оборонного огляду, утворюються відповідні комісії, робочі й 
аналітичні групи. Вони забезпечують виконання заходів обо-
ронного огляду та готують пропозиції за його результатами.

Оборонний огляд здійснюється у визначені Президентом 
України терміни відповідно до затвердженого Кабінетом 
Міністрів України переліку основних заходів. За своїм зміс-
товим наповненням термін проведення огляду поділяється на 
три періоди:

організаційно-підготовчий, метою якого є підготовка до 
проведення оборонного огляду, формування відповідних робо-
чих груп на міжвідомчому й відомчих рівнях, розроблення до-
кументів з організації заходів оборонного огляду та підготовка 
посадових осіб, відповідальних за виконання заходів;

виконавчий, у ході якого здійснюються основні заходи 
огляду і який закінчується підготовкою проекту Стратегічного 

Рис. 2. Складові системи PPBES та їх місце в процедурі оборонного огляду [5]
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оборонного бюлетеня та інших підсумкових документів, ви-
значених суб’єктами проведення огляду;

заключний, який передбачає обговорення за участю вітчизня-
них та іноземних експертів і представників неурядових організа-
цій проекту Стратегічного оборонного бюлетеня, доопрацюван-
ня проекту та підготовку його для розгляду Кабінетом Міністрів 
України та Радою національної безпеки й оборони України.

Після затвердження Президентом України Стратегічний 
оборонний бюлетень публікується українською та англійською 
мовами.

Очікувані результати 
оборонного огляду

Одним із найважливіших результатів оборонного огляду є 
розроблення на підставі отриманих інформаційно-аналітичних 
матеріалів Стратегічного оборонного бюлетеня України на 
період до 2025 р. – концептуального програмного документа 
з розвитку на довгострокову перспективу Збройних Сил та 
інших військових формувань і правоохоронних органів держа-
ви. За підсумками проведення оборонного огляду мають бути 
опрацьовані також пропозиції щодо вдосконалення чинної 
законодавчої та нормативної бази у сфері оборони, зокрема 
Закону України “Про організацію оборонного планування”.

Упровадження результатів оборонного огляду здійснюва-
тиметься відповідно до затвердженого на державному рівні 
Плану реалізації рекомендацій та пропозицій оборонного огляду. 
Відповідні плани розроблятимуться в усіх центральних органах 
виконавчої влади, які входять до сектору безпеки й оборони.

Крім того, за результатами оборонного огляду очікується 
впровадження в систему національного оборонного плануван-

ня методу, що ґрунтується на можливостях, а також визначення 
основних шляхів досягнення військових критеріїв членства в 
Організації Північноатлантичного договору.

Проте основні сподівання, що покладаються на оборонний 
огляд в Україні, пов’язані з такими чинниками:

з приверненням уваги вищих органів виконавчої та зако-
нодавчої влади до нерозв’язаних проблем управління оборон-
ною сферою держави, зокрема розірваності управління обо-
ронною сферою держави між декількома органами державної 
влади, а також необхідності створення дієвого механізму реа-
лізації основних положень Концепції національної безпеки, 
Воєнної доктрини України, вимог законів України та Держав-
ної програми розвитку Збройних Сил України;

зі створенням нормативно-правової бази для середньостро-
кового оборонного планування (розробленням у найближчій 
перспективі нової Державної програми розвитку Збройних 
Сил України на період 2012–2016 рр., а для інших структур 
сектору безпеки – започаткуванням оборонного планування). 
Синхронізоване з усіма суб’єктами сектору безпеки України 
проведення середньострокового оборонного планування та 
видання Стратегічного оборонного бюлетеня дадуть змогу 
не лише впорядкувати процес оборонного планування, але й 
уніфікувати процес і зміст бюджетного планування та ефек-
тивного розподілу обмежених ресурсів держави на потреби 
оборони, а також здійснювати результативний контроль за 
виконанням запланованих заходів;

з важливістю завдань оборонного огляду, що постають у 
ході його виконання, для подальшого структурного й зміс-
тового розвитку державних органів, причетних до забезпе-
чення національної безпеки та оборони (як основу для цього 

Рис. 3. Система управління оборонним оглядом
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Міністерство оборони України пропонує відповідні механізм, 
методологію й перелік заходів).

Зазначимо, що протягом часу проведення другого оборон-
ного огляду в Україні далися взнаки рецидиви помилок мину-
лого огляду, зокрема слабка державна підтримка огляду. З’ясу-
валося, що вирішення основних питань забезпечення оборо-
ни та безпеки на загальнодержавному рівні без участі вищих 
органів воєнно-політичного керівництва неможливе.

З огляду на коло питань, що вирішуються на міжвідомчому 
та внутрішньовідомчих рівнях, оборонний огляд є загальнодер-
жавним заходом. Він не лише забезпечує даними для визначен-
ня основ воєнної політики, але й дає змогу формувати основи 
державної політики в оборонній сфері, створювати сприятли-
ві умови для використання результатів наукових досліджень 
та виробничих і ресурсних можливостей держави, а також 
сприяти просуванню оборонних інтересів на ринках зброї, 
військових технологій і робочої сили.

Поточний стан реалізації 
завдань оборонного огляду

Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом 
Збройних Сил України в першій половині 2008 р. розпочало 
розроблення нормативно-правових актів, що стосуються про-
ведення оборонного огляду в Україні. У процесі створення 
цих документів забезпечено прийняття відповідного рішення 
Ради національної безпеки й оборони України, введеного в 
дію Указом Президента України, а також Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про утворення Міжвідомчої комісії з пи-
тань проведення оборонного огляду”.

У вересні 2008 р. Міністерство оборони України спільно з 
визначеними міністерствами та іншими органами державної 
влади підготувало й надіслало Кабінетові Міністрів України 
пропозиції стосовно організації оборонного огляду, Переліку 
основних заходів оборонного огляду в Україні, Організаційно-
методичних рекомендацій щодо проведення оборонного огляду в 
Україні та Плану-проспекту Стратегічного оборонного бюлетеня 
на період до 2025 р. Наприкінці листопада 2008 р. з ініціативи 
Міністерства оборони проекти зазначених документів були 
уточнені й повторно надіслані до Кабінету Міністрів України і 
на початку квітня 2009 р. розглянуті й затверджені. На початку 
січня 2009 р. Міністерство оборони в черговий раз вийшло з 
ініціативою активізувати процес оборонного огляду на між-
відомчому рівні і 24 січня провело під керівництвом Міністра 
оборони України науково-практичну конференцію з питань 
оборонного огляду, на якій із залученням членів Міжвідомчої 
комісії розглянуто організаційні питання оборонного огляду.

На відомчому рівні виконано підготовчі заходи оборонного 
огляду та розпочато виконання заходів виконавчого періоду:

із залученням закордонних радників Міністерства оборони 
й Генерального штабу Збройних Сил України та провідних на-
уковців і досвідчених фахівців в оборонній сфері проведено 
ряд консультативних нарад;

щоб розпочати виконання заходів оборонного огляду в 
Збройних Силах України, в листопаді 2008 р. видано наказ 

Міністра оборони України “Про створення Експертної комісії 
Міністерства оборони України з питань проведення оборонного 
огляду” та проведено установчу нараду Експертної комісії тим-
часово виконуючим обов’язки першого заступника Міністра 
оборони; затверджено список посадових осіб Експертної ко-
місії та склад її організаційно-аналітичної групи;

Міністром оборони України затверджено Перелік основних 
заходів та Організаційно-методичні вказівки щодо проведення 
оборонного огляду в Збройних Силах України, а також списки 
робочих підгруп за ключовими напрямами оборонного огляду;

проведено консультативну нараду організаційно-аналітич-
ної групи Експертної комісії Міністерства оборони України 
з питань проведення оборонного огляду, в ході якої уточнено 
завдання робочих підгруп. 

На початку квітня 2009 р. на засіданні Експертної комісії 
Міністерства оборони з питань проведення оборонного огляду 
розглянуто його перші результати щодо аналізу середовища, 
зокрема: воєнно-політична обстановка та прогноз стратегічних 
цілей держави на період до 2025 р.; виклики, загрози й тенден-
ції їх розвитку; сценарії та ситуації для планування; пропозиції 
стосовно прогнозних видатків Державного бюджету України 
на потреби оборони на довгостроковий період.

Зараз триває оцінювання перспектив розвитку воєнно-полі-
тичної обстановки та середовища безпеки. Проблем з виконав-
цями завдань у сфері воєнно-політичної обстановки не виникає, 
бо всі розуміють необхідність виконання та суть поставлених 
завдань. Проте в оцінюванні можливостей держави щодо задо-
волення потреб оборони мають брати участь Міністерство еко-
номіки, Міністерство промислової політики та Міністерство 
фінансів України.

Автори статті сподіваються, що їхні погляди на порядок ви-
конання завдань оборонного огляду знайдуть підтримку серед 
учасників цього процесу, й очікують від них пропозицій щодо під-
вищення ефективності управління оборонною сферою держави.
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Забезпечення національної безпеки пов’язане з необ-
хідністю запобігання загрозам, здатним позбавляти 
людей матеріальних і духовних цінностей, а в деяких 
випадках – і життя, та ліквідації цих загроз. Тому 
забезпечення безпеки будь-якої людської спільноти 

набуває вирішального значення. Найгостріше проблема забез-
печення національної безпеки в сучасних умовах стоїть перед 
посттоталітарними, пострадянськими державами (зокрема, пе-
ред Україною), які переживають один із найскладніших періо-
дів своєї історії [1–9]. Цей період характеризується перманент-
ною економічною й політичною нестабільністю, загостренням 
соціальних суперечностей в усіх сферах життя суспільства, 
виникненням різноманітних і надзвичайно гострих конфліктів, 
у тому числі й міждержавних. Конфлікти, що відбуваються 
на територіях посттоталітарних держав, загрожують не лише 
національній безпеці соціумів, які їх породили, але й безпеці 
на реґіональному та глобальному рівнях. 

З огляду на це, визначення шляхів підвищення ефективності 
національної безпеки України є надзвичайно актуальним. Мета 
цієї публікації – аналіз чинників, що впливають на систему 
забезпечення національної безпеки держави і на цій основі 
визначення основних напрямів підвищення її ефективності.

Досвід останнього десятиріччя показав, що глобалізаційні 
процеси, які охопили практично всі сфери життєдіяльності сус-
пільства, породжують неоднозначні тенденції в безпековому 
секторі. З одного боку, посилюються інтеграційні процеси як 
на глобальному, так і на реґіональному рівнях. З другого боку, 
зростає суперництво між світовими та реґіональними центрами 
сили за збереження й посилення свого впливу, розширюються 
спектр і масштаби нових викликів та загроз [4–9].

Загалом геополітична обстановка у світі характеризується 
такими тенденціями:

поглибленням взаємозалежності держав в умовах глобалі-
зації світової економіки;

постійно зростаючим економічним розривом, який набуває 
незворотного характеру, між країнами з високорозвиненою еко-
номікою та більшістю інших країн світу;

реструктуризацією та оптимізацією оновленої архітектури 
міжнародних відносин, що здійснюються під впливом процесів 
глобалізації;

зростанням ролі міжнародних організацій і наднаціональ-
них інститутів;

завершенням основних інтеграційних процесів країн Захід-
ної та Східної Європи з перспективою розширення Європей-
ського Союзу;

активним намаганням Китаю зайняти провідні позиції на 
міжнародній арені, насамперед в азійсько-тихоокеанському 
реґіоні;

намаганням Росії відновити власні економічний, техноло-
гічний, соціокультурний і воєнно-політичний потенціали, щоб 
закріпити своє положення як геополітичного центру Євразії;

намаганням США зберегти світове лідерство в економічній, 
науково-технологічній та воєнно-політичній сферах.

За оцінками експертів, подальший розвиток геополітич-
ної обстановки визначатиметься боротьбою за сфери впливу 
між основними світовими центрами сили – США, Європою, 
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Японією, Китаєм, Росією та Індією – насамперед за ринки збу-
ту, стратегічні ресурси та лідерство в реґіоні, а також консолі-
дацією країн, що розвиваються (передусім держав ісламського 
світу), для захисту власних інтересів.

Головним чинником розвитку міжнародної обстановки 
в Європі буде продовження інтеграції країн з перспективою 
розширення Європейського Союзу. Вона визначатиметься 
домінуванням політичних процесів над економічними й 
протистоянням Росії та Європейського Союзу в політичній і 
економічній сферах. Стрижнем протистояння залишатиметься 
енергетична сфера.

Воєнно-політична обстановка у світі та довкола України 
характеризується прагненням більшості держав до обмеженого 
використання воєнної сили, скороченням чисельності збройних 
сил у провідних державах світу й подальшим розвитком реґіо-
нальних і субреґіональних систем безпеки. Разом з цим, збіль-
шуватиметься кількість осередків воєнних конфліктів, роз-
ширюватиметься діяльність екстремістських, сепаратистських, 
релігійних і терористичних рухів та організацій, зростатиме не-
законний обіг зброї й наркотиків, збільшуватиметься нелегаль-
на міграція, зливатимуться державні й кримінальні структури, 
поширюватимуться міжнародні корупційні угруповання.

Нині простежуються тенденції до зростання агресивності 
в політиці окремих держав. 

Вплив міжнародної обстановки на Україну проявляється 
в тому, що з огляду на вигідне геополітичне й геоекономічне 
положення наша держава виступає як об’єкт безпосередньо-
го впливу провідних світових і реґіональних центрів сили. 
Прикладом цього є тиск Росії на Україну в енергетичній та ін-
формаційній сферах, у питаннях постачання природного газу 
в Україну та транзиту його до Європи.

Для України, як і для будь-якої суверенної держави, одним 
з найважливіших питань є національна безпека. Створюється 
відповідна система її забезпечення, розробляється і згідно з 
обраним стратегічним курсом реалізується єдина державна 
політика у сфері національної безпеки.

Система забезпечення національної безпеки України утво-
рює єдиний державно-правовий механізм, у якому кожен суб’єкт 
безпеки виконує завдання та здійснює функції захисту життєво 
важливих інтересів людини й громадянина, суспільства та 
держави в межах повноважень, визначених чинним законо-
давством. У широкому розумінні система забезпечення націо-
нальної безпеки України, як державно-політична надбудова в 
структурі влади, орієнтована на практичну координацію всіх 
видів діяльності державних і суспільних інститутів в інтере-
сах досягнення стратегічної мети – побудови суверенної, де-
мократичної, соціальної та правової держави.

Для створення та підтримання потрібного рівня захище-
ності об’єктів безпеки в Україні розробляється система норма-
тивно-правових актів, які регулюють відносини у сфері на-
ціональної безпеки, визначаються правові основи діяльності 
державних органів влади та управління в цій сфері, форму-
ються або вдосконалюються органи забезпечення безпеки та 
механізм контролю й нагляду за їх діяльністю.

Щоб безпосередньо здійснювати функції забезпечення без-
пеки особистості, суспільства й держави, в системі виконавчої 

влади, відповідно до законодавства, створюються державні 
органи забезпечення. Основні суб’єкти забезпечення націо-
нальної безпеки держави подані на схемі. 

Закон України “Про основи національної безпеки України” 
визначає повноваження основних суб’єктів системи забез-
печення національної безпеки держави. Відповідно до них, 
громадяни на виборах, референдумах та через інші форми 
реалізації демократичних принципів, а також через органи 
державної влади й місцевого самоврядування виявляють своє 
бачення національних інтересів України та засобів і способів їх 
захисту. У порядку виконання своїх конституційних обов’язків 
громадяни здійснюють визначені органами державної влади 
й місцевого самоврядування заходи щодо забезпечення на-
ціональної безпеки України, привертають увагу суспільних і 
державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різ-
них сферах життєдіяльності країни, захищають свої права та 
інтереси, а також власну безпеку всіма законними способами 
й засобами.

Основними завданнями органів державної влади є визна-
чення життєво важливих національних інтересів та їх пріо-
ритетів, оцінення внутрішніх і зовнішніх загроз, визначення 
засобів та шляхів запобігання їм, створення державних меха-
нізмів реалізації доктрин, програм і стратегій забезпечення 
національної безпеки України [1–10].

Держава, як основний гарант конституційного ладу, вико-
нує функції забезпечення національної безпеки через органи 
законодавчої, виконавчої й судової влади.

Президент України, як глава держави, гарант державного 
суверенітету, територіальної цілісності України й дотриман-
ня Конституції, прав і свобод людини й громадянина та як 
Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова 
Ради національної безпеки й оборони України, забезпечує 
державну незалежність і здійснює керівництво у сферах на-
ціональної безпеки та оборони.

Верховна Рада України в межах повноважень, визначених 
Конституцією, здійснює законодавче регулювання та контроль 

Суб’єкти забезпечення національної безпеки України
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за діяльністю органів державної влади й посадових осіб щодо 
виконання ними відповідних функцій у сфері національної 
безпеки.

Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі 
органів виконавчої влади, проводить заходи щодо здійснення 
державної політики у сфері національної безпеки й оборо-
ни, реформування та розвитку структур безпеки й оборони, 
здійснення ефективної діяльності системи органів державної 
виконавчої влади.

Рада національної безпеки й оборони України (далі – Рада) 
координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у 
сфері національної безпеки й оборони. Одночасно Рада за-
безпечує реалізацію військової політики країни, прогнозує й 
оцінює військову небезпеку або погрози військового нападу, 
проводить заходи на міжнародній арені щодо запобігання агре-
сії та підготовку економіки, населення й території країни до 
оборони. 

Для України актуальними є формування та здійснення 
ефективної військової політики, спрямованої на уточнення 
цілей і напрямів організації оборони країни, будівництво 
Збройних Сил, удосконалення системи державного управління 
оборонною сферою та встановлення цивільного контролю над 
Військовою організацією держави. Рада налагоджує діючі про-
цедури підготовки та прийняття рішень стосовно зазначених 
та інших оборонних питань.

У межах своєї компетенції Рада регулярно розробляє і 
вносить Президентові пропозиції щодо законів України, ука-
зів Президента і директив Верховного Головнокомандувача 
Збройних Сил України з питань оборони, а також удосконалює 
мобілізаційну готовність національної економіки, Збройних 
Сил та інших військових формувань.

Значну увагу Рада приділяє реалізації військово-технічної 
та військово-промислової політики, яка охоплює питання 
забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань 
сучасним озброєнням, розвитку пріоритетних галузей вітчиз-
няного військово-промислового комплексу та підвищення їх 
експортного потенціалу. Це пов’язано з такими проблемами, 
як структурна перебудова військово-промислового комплексу, 
підтримка фундаментальних досліджень і розробок сучасних 
технологій у сферах, де Україна має пріоритет, фінансування 
й нормативно-правового забезпечення реалізації військово-
технічної політики держави тощо.

До важливого напряму діяльності Ради належить забез-
печення умов для розгортання промисловості в особливий 
період та створення мобілізаційних резервів і потужностей 
для виробництва озброєння та військової техніки.

Одним із напрямів діяльності Ради є нарощування екс-
портного потенціалу військово-промислового комплексу та 
розроблення надійної системи експортного контролю.

Діяльність Ради спрямована на розширення географії екс-
порту й номенклатури товарів військового призначення та 
подвійного використання, створення новітніх технологій і 
проведення спільних розробок у рамках прийнятих Україною 
міжнародних зобов’язань. Для цього апарат Ради у взаємодії 
з органами виконавчої влади супроводжує виконання міжна-
родних договорів щодо військово-технічного співробітництва, 

здійснює взаємний захист інформації з обмеженим доступом 
та авторських прав, створює транснаціональні фінансово-про-
мислові групи та ін.

Значну увагу апарат Ради приділяє підвищенню ефектив-
ності міжнародного військового співробітництва та розширен-
ню участі держави в міжнародних миротворчих операціях.

Усі напрями діяльності Ради та її робочих і науково-аналі-
тичних органів розглядаються як невід’ємна частина реаліза-
ції політики України у сфері міжнародних відносин. Особлива 
увага зосереджується на найважливіших напрямах зовнішньо-
політичної діяльності держави, що безпосередньо стосуються 
національної безпеки й оборони.

Пріоритетним напрямом діяльності Ради є забезпечення 
розвитку партнерських відносин із сусідніми державами. 
Одночасно з опрацюванням проблем розвитку двосторонніх 
зв’язків із сусідніми країнами апарат Ради розробляє реко-
мендації щодо посилення позиції України в реґіональних і 
субреґіональних міжнародних організаціях та міжнародних 
утвореннях на європейському просторі.

Конституційний Суд України розглядає питання про відпо-
відність законів та інших правових актів у сфері національної 
безпеки положенням Конституції України та дає офіційне 
тлумачення Конституції й законів з відповідних питань.

Суди загальної юрисдикції здійснюють правосуддя у сфері 
забезпечення національної безпеки країни. 

Прокуратура України виконує свої повноваження у сфері 
національної безпеки відповідно до Конституції України.

Національний банк України формує та здійснює емісійно-
кредитну політику в інтересах національної безпеки.

Міністерства та інші органи виконавчої влади в межах 
своїх повноважень, наявних матеріально-технічних, фінан-
сових і людських ресурсів забезпечують реалізацію законів 
України, указів Президента, концепцій, програм, постанов 
органів державної влади у сфері національної безпеки, забез-
печують створення, підтримку готовності й застосування сил і 
засобів забезпечення національної безпеки, а також управління 
їхньою діяльністю.

Військова організація держави, до якої входять Збройні 
Сили України, Служба безпеки України, Внутрішні війська, 
органи й підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, 
Прикордонна служба України, військові підрозділи Міністерст-
ва України з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інші вій-
ськові формування, утворені відповідно до Конституції Укра-
їни, забезпечує оборону країни, захист її суверенітету, терито-
ріальної цілісності й недоторканності кордонів, протидіє зов-
нішнім і внутрішнім загрозам військового характеру, бореться 
з організованою злочинністю, забезпечує захист населення у 
разі виникнення катастроф, стихійних лих, небезпечних соці-
альних конфліктів, епідемій тощо.

Збройні Сили України та інші військові формування, вихо-
дячи з національних інтересів України, забезпечують оборону 
держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності й 
недоторканності державних кордонів і здійснюють конкретні 
заходи щодо протидії та нейтралізації загроз національним ін-
тересам.
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Розвідувальні органи України здійснюють розвідувальну 
діяльність в інтересах національної безпеки держави, захисту 
її суверенітету, територіальної цілісності й національних інте-
ресів від зовнішніх загроз у межах повноважень, визначених 
законом.

Основними завданнями розвідувальних органів України є:
добування, аналітична обробка та надання розвідувальної 

інформації органам державної влади, які визначені законом;
сприяння здійсненню державної політики в економічній, 

політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інфор-
маційній сферах; зміцнення обороноздатності, економічного 
й науково-технічного розвитку;

створення умов для безпечного функціонування установ 
України за кордоном та безпеки співробітників цих установ і 
членів їхніх сімей у країні перебування, а також відряджених 
за кордон громадян, обізнаних з відомостями, що становлять 
державну таємницю;

участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинніс-
тю, в тому числі з тероризмом, незаконним обігом наркотичних 
засобів, незаконною торгівлею зброєю й технологіями її ви-
готовлення та незаконною міграцією.

Воєнна розвідка України є одним з найважливіших суб’єктів 
системи забезпечення національної безпеки держави, який ви-
конує широкий спектр завдань, спрямованих на захист її націо-
нальних інтересів. 

Визначальними чинниками, що впливають на стан націо-
нальної безпеки України, є внутрішньополітична обстановка, 
зовнішньополітичний курс та ефективність державної політики 
в секторі безпеки.

Суперечливі процеси трансформування державної влади, 
що відбувалися протягом останніх років, боротьба за владні 
повноваження та домінування корпоративних інтересів над 
загальнонаціональними дестабілізували ситуацію в державі й 
негативно позначилися на ефективності її зовнішньополітич-
ного курсу. Результати попереднього аналізу дають підстави 
стверджувати, що зовнішня політика України містить ряд го-
стрих проблем, які набувають хронічного характеру і свідчать 
про накопичення кризових тенденцій [10].

Тривале протистояння всередині влади спричинило розба-
лансування та зниження ефективності механізму розроблення, 
прийняття та реалізації зовнішньополітичних рішень. У державі 
де-факто функціонують кілька конкуруючих центрів здійснення 
зовнішньої політики. Реальною стає загроза ревізії зовнішньо-
політичного курсу на його ключових напрямах.

В умовах наростання нових викликів і загроз в Україні не 
сформовано цілісної, ефективної й збалансованої системи 
інституційно-правових механізмів реалізації зовнішньої полі-
тики, не розроблено стратегії дій влади на ключових напря-
мах, простежується хронічний дефіцит кадрового й ресурсно-
го забезпечення реалізації зовнішньополітичного курсу, зов-
нішня політика не підкріплюється ефективними діями всере-
дині країни.

До цього часу не вдалося досягти прориву на головних 
зовнішньополітичних напрямках – у відносинах з Європейсь-
ким Союзом, Росією та США. Попри активізацію контактів з 
НАТО, перспективи приєднання до Альянсу стали об’єктом 

гострої внутрішньополітичної боротьби. Деклараціями за-
лишилися наміри набуття Україною реґіонального лідерства. 
Законсервовано проблеми остаточного оформлення державно-
го кордону практично з усіма суміжними державами.

Зовнішня політика України, перебуваючи під впливом 
кон’юнктурних інтересів окремих груп державно-політичної 
еліти, до недавнього часу здійснювалась у “ручному режимі”. 
Внаслідок цього не сформовано стабільної суспільної під-
тримки зовнішньополітичного курсу країни.

З огляду на аналіз чинників розвитку міжнародної обста-
новки та наявних зовнішніх і внутрішніх політичних проблем, 
виникає нагальна потреба сформувати ефективну систему 
захисту національних інтересів держави, здатну адекватно 
реагувати на сучасні загрози й виклики.

Основною умовою ефективності реалізації завдань захисту 
національних інтересів від реальних і потенційних загроз є 
прискорене реформування структур безпеки й оборони дер-
жави та підвищення ефективності функціонування всіх без 
винятку суб’єктів забезпечення національної безпеки.

Загалом аналіз стану національної безпеки України по-
казав, що загрози їй мають тенденцію до зростання, а їхній 
потенціал зосереджений в економічній, соціально-політичній, 
міжнародній, військовій, інформаційній та екологічній сферах. 
Більшість із них мають довготривалий характер. 

Першочерговою проблемою забезпечення національної 
безпеки є відстеження й оцінення рівня загроз національним 
інтересам, а також прогнозування розвитку тієї чи іншої си-
туації, пов’язаної з досягненням чи захистом відповідного 
національного інтересу, без чого оцінка загроз буде неповною 
і з практичного погляду малоефективною.

Аналіз стану національної безпеки України як держави, 
яка відносно недавно здобула незалежність і перебуває на 
перехідному етапі свого розвитку, дає змогу стверджувати, що 
суперечливі процеси трансформування державної влади нега-
тивно позначилися на ефективності функціонування системи 
забезпечення національної безпеки. Отже, питання, пов’язані 
з визначенням основних принципів і пріоритетних завдань у 
сфері національної безпеки й оборони в сучасних умовах, а та-
кож з їх реалізацією, набувають особливої актуальності. 

Реалізація стратегічних пріоритетів, основних принципів 
і завдань держави щодо реорганізації системи забезпечення 
національної безпеки України потребує:

удосконалення правових і організаційних механізмів управ-
ління національною безпекою та відповідного інформаційного, 
інтелектуально-кадрового й ресурсного забезпечення;

удосконалення системи управління сектором безпеки;
усунення суперечностей, неузгодженостей і прогалин у 

чинних законах та інших нормативно-правових актах з питань 
національної безпеки й оборони;

підвищення ефективності планування та координації ді-
яльності суб’єктів забезпечення національної безпеки;

проведення періодичних комплексних оглядів сектору 
безпеки;

впровадження системи порівняльного аналізу стану сек-
торів безпеки України, країн-сусідів та найбільш розвинених 
країн світу;
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визначення головних напрямів розвитку та вдосконален-
ня структурних елементів сектору безпеки й оборони держави, 
в тому числі розвідувальних органів України;

активізацію механізмів координації та демократичного 
цивільного контролю за діяльністю структур забезпечення 
національної безпеки України.

У підсумку можна сказати, що загалом система національ-
ної безпеки України здатна виконувати покладені на неї функції 
та завдання. Водночас дослідження основних тенденцій роз-
витку геополітичної обстановки у світі та навколо України в 
сучасних умовах вказує на динамічність характеру реальних і 
потенційних загроз у сфері національної безпеки й оборони та 
розширення спектра завдань, які постають перед суб’єктами 
забезпечення національної безпеки.

Крім того, суперечливі процеси трансформування держав-
ної влади, що відбувалися протягом останніх років, та домі-
нування корпоративних інтересів над загальнонаціональними 
наклали свій негативний відбиток на ефективність функціону-
вання сектору безпеки держави. Існуючий стан сил і засобів, 
обмежені організаційні й технічні можливості та скорочення 
реальних обсягів фінансування суб’єктів забезпечення націо-
нальної безпеки можуть ускладнити виконання покладених на 
них завдань у майбутньому.
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Народна мудрість провіщає: “Без брата можна 
жити, без сусіда не проживеш”. І це справді 
так: надходить час, коли з братом розлучаєшся, 
а з сусідом, хочеш того чи ні, завжди живеш 
поруч.

Якщо перенесемося в географічний простір, то побачимо, що 
будь-яка держава не може не враховувати інтереси тих країн, які 
безпосередньо ділять з нею цей простір і зазвичай мають багато 
спільного в історії. Ці інтереси можуть бути різними, але для 
того, щоб жити разом, потрібно виявити в них дещо спільне, 
знайти шлях до взаєморозуміння, а для досягнення цього треба 
бути відкритим, проявляти повагу та стриманість.

Різні сфери життя потребують різних підходів до міжнародних 
відносин. Особливою сферою є забезпечення безпеки країни. 
Армія, солдат, озброєння – це не ті поняття, які відразу спадають 
на думку, коли йдеться про добросусідські стосунки, оскільки 
армії створюються для збройної боротьби. Проте досвід останніх 
десятиріч свідчить, що військові, які краще за всіх знають, на що 
здатні довірені їм люди та бойова техніка, можуть відігравати 
свою позитивну роль у встановленні атмосфери міцного миру.

Угорська Республіка та Україна, виходячи з принципів ОБСЄ 
та прагнучи врівноважених і взаємовигідних способів створен-
ня та розвитку добросусідських відносин, вирішили укласти 
двосторонню угоду про додаткові заходи щодо зміцнення до-
віри й безпеки, які стосуються передусім військової сфери. Це 
та сфера, в яку військові можуть зробити свій внесок.

Автор статті ставить перед собою завдання познайомити чи-
тача з угорсько-українськими зусиллями, підкреслюючи особ-
ливу роль збройних сил обох держав.

Зміцнення довіри та безпеки:
важливі етапи

Важко визначити, коли конкретно почалася й закінчилася 
“холодна війна”. Проте знаємо, що для перемальовування мапи 
Європи задовго до кінця Другої світової війни розпочалися пе-
реговори. Західні союзники, що воювали проти гітлерівського 
фашизму, ще перед неминучим падінням Третього рейху були 
одностайні в тому, що не можна допускати поширення комуніз-
му й потрібно обмежити спочатку визволені, а потім окуповані 
радянськими військами території. У прямому розумінні супер-
ництво йшло не на життя, а на смерть за визволення великих 
міст, зокрема Берліна. У цій статті не будемо глибоко аналі-
зувати той період, але фактом залишається те, що Радянський 
Союз поширив свою сферу впливу на значно більшу територію, 
ніж могли собі уявити найсміливіші західні політики.

Після закінчення війни та короткого перепочинку постало 
питання про те, як продовжувати старі форми співпраці між 
очманілими від великої перемоги союзниками. Політичні та 
економічні причини невдовзі призвели до розладу.

Першим конкретним доказом розподілу світу на дві проти-
лежні частини була так звана фултонська промова Вінстона 
Черчілля, яку він виголосив 5 березня 1946 р. у Вестмінстерсько-
му коледжі (м. Фултон, штат Міссурі). У цій промові Черчілль 
не проголошував політичної міжнародної програми, а лише 
одним крилатим виразом вправно висловився про розкол між 
колишніми союзниками, який настав після Другої світової 
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війни й закінчився зрештою поділом тогочасного світу на дві 
частини, що орієнтувалися на два протилежні полюси [1]. Він 
заявив, що між двома частинами світу “опустилася залізна 
завіса”, насамперед у Європі – “від Штетіна на Балтійському 
морі до Трієста на Адріатичному”. Черчілль тоді лише вклю-
чився в дискусію, яка практично була вже розпочата Сталіним. 
Промовляючи у Великому театрі 9 лютого 1946 р., Сталін за-
явив, що “наша система перемогла”, тобто що в Другій світовій 
війні перемогла комуністична орієнтація.

Негайним коментарем на цю заяву Сталіна була телеграма 
посла США в СРСР Джона Кеннана, в якій він звернув увагу на 
те, що Сталін, ведучи мову про перемогу у війні, не згадав ні со-
юзників, ні саму Росію. Після промови Вінстона Черчілля Сталін 
дав йому відповідь через тиждень, 13 березня. Звичайно, викину-
тий на всесвітній ринок масової інформації й дезінформації такий 
влучний і крилатий вираз, як “залізна завіса”, був своєрідним 
символом бойового гасла на самому початку підготовки багато-
сторонньої боротьби з точно визначеним ворогом.

Проголошена 12 березня 1947 р. “доктрина Трумена” та 
оприлюднений 5 червня того самого року “план Маршалла” 
розкрили очі навіть тим, хто не розумів прихованої мови дипло-
матії [2]. Відправною точкою остаточного розходження можна 
назвати “доктрину Жданова”. Наприкінці вересня 1947 р. пред-
ставники шести східноєвропейських і двох наймогутніших за-
хідноєвропейських (Франція та Італія) комуністичних партій 
зібралися з ініціативи СРСР у замку Шклярська Погреба 
(Польща), щоб створити Комінформ – спільне інформаційне 
бюро зі штаб-квартирою в Бєлграді. Воно призначалося для 
забезпечення обміну досвідом та, в разі потреби, координації 
діяльності компартій на основі взаємної згоди.

На цій нараді доповідь про міжнародне становище виголо-
сив А. Жданов. Головне положення доповіді відображене в 
заключній декларації наради: “Сформувалися дві протилежні 
політичні лінії: на одному полюсі – політика СРСР і демокра-
тичних країн, спрямована на підрив імперіалізму та зміцнення 
демократії, на другому – політика США та Англії, спрямо-
вана на посилення імперіалізму та придушення демократії… 
Отже, утворилися два табори: табір імперіалістичний та 
антидемократичний, який має за головну мету встановлення 
світового панування американського імперіалізму та розгром 
демократії, і табір антиімперіалістичний і демократичний, 
основною метою якого є підрив імперіалізму, зміцнення демо-
кратії та ліквідація залишків фашизму” [3]. Цим самим про-
голошувався розкол світу на два протилежні політичні табори, 
насаджувався дух “холодної війни”.

З’явилося чудовисько, яке на десятки років визначило роз-
виток не лише Європи, але й усього світу. Гонка озброєнь до-
вела багато держав до політичної й економічної кризи. Цей 
процес відволік величезні сили й засоби від розвитку еконо-
міки, відгородив і відкинув назад від загального розвитку ряд 
націй, провів фізичні й моральні межі між європейцями та 
створив такий воєнний потенціал, який за найскромнішими 
підрахунками здатний був знищити не лише людство на Землі, 
але й саму Землю як планету.

Складна політична ситуація та постійна загроза початку 
атомної війни все-таки зробили одну корисну справу: приму-

сили політиків і керівників держав задуматися над реальним 
становищем і створити бодай мінімальну платформу для діало-
гу. Дипломати, а разом з ними й військові, починаючи з 1972 р. 
вели переговори в Гельсінкі з трьох груп питань: європейська 
безпека, наукове, економічне й технічне співробітництво, гума-
нітарна політика. В Заключному акті Гельсінкського процесу 
зафіксовано десять основоположних принципів, якими мали 
керуватися європейські країни на міжнародній арені і які діють 
до нинішнього дня [4]. Такими принципами є:

1) суверенна рівність; поважання прав, притаманних су-
веренітету;

2) незастосування сили або загрози силою;
3) непорушність кордонів;
4) територіальна цілісність держав;
5) мирне врегулювання суперечок;
6) невтручання у внутрішні справи;
7) поважання прав людини й основних свобод, у тому числі 

свободи думки, совісті, релігії та переконань;
8) рівність і право народів розпоряджатися своєю долею;
9) співпраця між державами;
10) сумлінне виконання зобов’язань з міжнародного права.
Ці принципи важливі з позиції теми цієї статті, оскіль-

ки в них декілька разів з’являється ідея суверенітету країн, 
які підписали документ, а також звучать рекомендації щодо 
врегулювання спірних питань мирним шляхом і створення 
міжнародної атмосфери для переговорів про заходи мирного 
зміцнення довіри й безпеки та про роззброєння.

Створений у 1986 р. Стокгольмський документ, як новий 
етап Гельсінкського процесу, містив конкретні зобов’язання щодо 
надання інформації про військові навчання та запрошення на 
них спостерігачів [5]. Внаслідок подальших переговорів – уже 
під егідою Наради з безпеки та співпраці в Європі (НБСЄ) – 
з’явився Віденський документ 1990 р. переговорів про заходи 
зміцнення довіри й безпеки [6]. Зміни геополітичної карти 
Європи після розпаду СРСР, замість якого у Східній Європі 
постали нові незалежні держави – Білорусь, Росія, Україна 
та Молдова, посприяли подальшому розвитку Віденського 
документа. Після Віденських документів 1992 та 1994 рр. [7] 
з’явився Віденський документ 1999 р. [8]. Як і його поперед-
ники, документ 1999 р. містить зобов’язання лише політич-
ного характеру, але завдяки ефективності розроблених у ньому 
інструментів він є незамінним елементом структури європей-
ської безпеки.

Угорські дипломати й військові радники, як активні учасни-
ки Гельсінкського процесу, усвідомили значення розробленого 
пакета заходів для здійснення зовнішньополітичних цілей 
Угорської Республіки. Адже не може бути сумнівів у тому, 
що обмін інформацією про збройні сили, обмеження кількості 
великомасштабних військових навчань і можливість інспек-
тування на місці – це кроки, які зміцнюють безпеку держави.

Угоди про зміцнення довіри 
й безпеки під егідою ОБСЄ

Впевненість у справі й наполегливість посприяли тому, що 
в 1991 р. з’явилася перша двостороння угода, щоправда, про 
дуже специфічний вид заходів – про режим Відкритого неба. 
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Держави – учасниці НБСЄ (потім – ОБСЄ) високо оцінили 
запропоновані документом можливості й почали укладати дво- 
та багатосторонні угоди про додаткові заходи щодо зміцнення 
довіри й безпеки. Значення Віденського документа 1990 р. по-
лягає в тому, що він весь час залишається рамковим, основою 
для різних угод, а партнери домовляються лише про додаткові 
заходи. Йдучи в ногу з розвитком міжнародних відносин, цей 
документ містить положення про реґіональну співпрацю, про 
укладання дво- та багатосторонніх угод. На сьогодні діють 25 
дво- та багатосторонніх угод між 24 державами-учасницями. 
Ці угоди можна поділити на три великі групи:

1) реґіональні (двосторонні) угоди про військові контракти, 
співпрацю та заходи щодо зміцнення довіри й безпеки;

2) багатосторонні політичні угоди й ініціативи;
3) угоди щодо специфічних тем безпеки.
Під час роботи Форуму ОБСЄ зі співпраці у сфері безпеки 

багато делегацій висловили думку, що в майбутньому для до-
сягнення цілей ОБСЄ мережа двосторонніх угод, створена для 
всієї зони застосування Віденського документа, набуватиме 
дедалі важливішого значення.

Для Угорської Республіки наступним кроком було укладен-
ня двосторонніх угод про додаткові заходи щодо зміцнення 
довіри й безпеки з Румунією (1996 р.), Словаччиною (1998 р.), 
Україною (1998 р.) та Сербією-Чорногорією (2005 р.).

Двостороння угода
між Угорщиною та Україною

Угода між Кабінетом Міністрів України та Правлінням 
Угорської Республіки про додаткові заходи щодо зміцнення 
довіри й безпеки та про розвиток двосторонніх військових 
зв’язків, підписана в Будапешті 27 жовтня 1998 р., набула чин-
ності в 2002 р. Вона належить до першої групи угод, основою 
яких є Віденський документ 1994 р.

Розглянемо детальніше цю угоду і спочатку визначимося 
стосовно одного фундаментального питання. Сторони, які 
укладають угоду, жодним чином не відмовляються від ви-
конання Віденського документа й дотримуються зобов’язань 
стосовно один одного та всіх інших держав-учасниць. Сторони 
й надалі використовують добре виправдані процедури, розро-
блені у Відні, і разом з тим добровільно й обопільно вводять 
додаткові заходи, в тому числі нижчі порогові значення для 
їх виконання.

Зоною застосування угоди є 125-кілометрові смуги з обох 
боків спільного кордону. У разі проведення військової ді-
яльності, що перевищує певні порогові значення за кількістю 
особового складу та (або) бойової техніки, сторони сповіщають 
одна одну й запрошують спостерігачів. Віденський документ 
встановлює порогові значення, з перевищенням яких потрібно 
відправляти повідомлення про військову діяльність, а в разі 
високих значень – запрошувати спостерігачів. З табл. 1 видно, 
що Угорщина та Україна не лише поєднали зобов’язання щодо 
повідомлення про військову діяльність і щодо запрошення спо-
стерігачів, але й значно знизили їх пороги. Поріг для військової 
діяльності, про яку сповіщається, за двосторонньою угодою 
становить лише 38 % до Віденського документа, а поріг для 
обов’язкового запрошення спостерігачів – 33 %. 

Таблиця  1 .  Зобов’язання сторін (Угорщини та України) за дво-
сторонньою угодою

Складові
угруповання

військ

За Віденським документом
За Угорсько-
українською
угодою

(повідомляти 
й запрошувати)

Відношення
до Віденського
документа, %
(чисельник – 
повідомляти,
знаменник –
запрошувати) 

Зобов’язання
повідомляти

про 
військову
діяльність

Зобов’язання
запрошувати
спостерігачів

Особовий 
склад, осіб 9000 13 000 6000 66/46
Бойові 
танки, од. 250 300 100 40/33
ББМ, од. 500 500 150 30/30
Артилерія
(калібр – 
100 мм 
і вище) 250 250 75 30/30
Літаки, од. 200 200 50 25/25

Згідно з угодою, сторони щороку запрошують 3–5 або й 
більше спостерігачів на навчання батальйонів. Разом з тим, 
сторони зобов’язувалися взагалі не організовувати навчань 
на рівні батальйонів і вище в 20-кілометрових зонах з обох 
боків кордону. 

Узгоджені заходи щодо зміцнення довіри й безпеки забез-
печуються адекватними формами перевірки (верифікації), 
які відповідають їх змісту. За Віденським документом кожна 
країна-учасниця зобов’язана приймати на своїй території в 
зоні застосування заходів зміцнення довіри й безпеки три 
інспекції на рік та одне відвідування для оцінювання дій на 
кожні 60 частин, про які повідомлено в річному обміні інфор-
мацією. Підкреслюючи відкритість і транспарентність, сторо-
ни вирішили надавати один одному додаткові верифікаційні 
можливості в зоні застосування двосторонньої угоди – по одній 
додатковій інспекції та по два додаткові відвідування.

За сім років набуття угодою чинності зроблено багато. 
Відповідно до угоди угорські та українські спеціалісти орга-
нізовують річні зустрічі, в ході яких оцінюють її виконання та 
дають певні рекомендації. Ці рекомендації та прийняті на їх 
основі рішення стимулюють подальше вдосконалення самого 
Віденського документа. 

Сторони домовилися про такі особливості співпраці:
повідомлення про запит інспекції відправляти не менш як 

за 72 години, але не більш як за 5 робочих днів до часу в’їзду 
на територію країни, яка приймає інспекцію;

розмір зазначеного району не повинен перевищувати 
10 тис. км2;

забезпечувати доступ у зазначеному районі до місць дис-
локації основних формувань і частин;

у повідомленні зазначати дату й час початку першого 
брифінгу;

надавати інспекторам можливість користування цифровими 
фотоапаратами та камерами;

повідомляти про структуру брифінгу командира під час ін-
спектування чи відвідування для інспектування та про  обов’яз-
кову інформацію, яку він має містити;
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для обльоту зазначеного району надавати гелікоптер, а як-
що його неможливо надати, то продовжувати інспектування 
на 24 години;

обмінюватися річним планом навчань на рівні батальйонів 
і вище;

надавати можливість проведення навчально-тренувальних 
відвідувань з оцінювання за Віденським документом та інспек-
тування оголошеного місця за Договором про звичайні збройні 
сили в Європі (ДЗЗСЄ) у всіх зонах застосування угоди;

запропонувати одна одній два додаткові відвідування для 
оцінювання поза зоною застосування угоди з можливістю за-
прошення представників третьої сторони.

Додаткові заходи, в тому числі й названі рішення, викону-
ються беззаперечно обома сторонами. З табл. 2 видно, що впро-
довж семи років з моменту набуття угодою чинності сторони 
провели 36 додаткових заходів. За звітами про інспектування 
та відвідування, які, до речі, отримують усі країни – учасниці 
ОБСЄ, однозначно можна стверджувати, що за весь термін ви-
конання угоди не виникало жодних спірних питань і сторони 
намагалися бути максимально відкритими. Військові структу-
ри, які реалізують угоду, мають у своєму складі досвідчених 
інспекторів, які, крім професійної майстерності, добре воло-
діють іноземними мовами і в будь-яких умовах намагаються 
порозумітися з партнерами.

Виконуючи двосторонню угоду, представники Угорщини 
та України регулярно інформують переговорні форуми ОБСЄ 
про свої досягнення та передають свій багатий досвід парт-
нерства. Країни – учасниці ОБСЄ високо оцінюють угорсько-

українські результати реґіональної співпраці і розглядають наші 
спільні кроки як зразок добросусідських відносин у військовій 
сфері [9, 10].
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Таблиця  2 .  Проведення заходів за двосторонньою угодою

Назва
заходу

Кількість
заходів на рік
за угодою

Рік дії реґіональної угоди
Всього

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

На території України
Відвідування для оцінювання 2 1 2 2 1 1 1 – 8
Інспектування зазначеного 
району 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Відвідування для оцінювання 
поза зоною 2 1 2 3
Навчальний захід 1 1 1 1 3
Спостереження за військовою
діяльністю 1 – – – – – – – –
Разом 7 2 3 3 2 3 4 4 21

На території Угорської Республіки
Відвідування для оцінювання 2 1 1 1 2 1 – 1 7
Інспектування зазначеного 
району 1 – 1 1 1 1 1 1 6
Відвідування для оцінювання 
поза зоною 2 – – –
Навчальний захід 1 – – 1 1
Спостереження за військовою
діяльністю 1 – 1 – – – – – 1
Разом 7 1 3 2 3 2 1 3 15
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Сучасна воєнно-політична обстановка характери-
зується глибокими змінами, що відбуваються в 
системі міжнародних відносин на світовому та 
реґіональному рівнях. Закінчення епохи між-
блокової конфронтації, на жаль, не призвело до 

відмови від застосування воєнної сили під час врегулювання 
політичних, правових, міжетнічних і територіальних конфлік-
тів. Поява нових загроз міжнародній безпеці й стабільності 
потребує активізації заходів щодо підвищення обороноздат-
ності України та її Збройних Сил, а також участі в структурах 
колективної безпеки.

Збройні Сили є основою забезпечення національної безпе-
ки, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. 
Тому сучасний етап їх розвитку спрямований на формування 
високопрофесійних, мобільних і боєздатних військ (сил), 
які спроможні протидіяти застосуванню воєнної сили проти 
України, адекватно реагувати на можливі загрози її незалеж-
ності й виконувати міжнародні зобов’язання в миротворчих 
операціях [1, 2, 14, 18].

Суттєві зміни в структурі Збройних Сил і сучасний розви-
ток воєнної стратегії й оперативного мистецтва зумовлюють 
значні перетворення в системі військової освіти та організації 
підготовки військових фахівців. Основні зусилля в цьому про-
цесі мають спрямовуватись на виконання поставлених завдань 
[2, 6, 7], якими є:

підготовка військових фахівців з високим рівнем професіо-
налізму, інтелекту, морально-психологічної стійкості, загальної 
та військово-професійної культури за всіма спеціальностями 
й спеціалізаціями, що визначають рівень боєздатності та боє-
готовності Збройних Сил;

створення всебічних умов для неперервного підвищення 
рівня знань і розширення практичних навичок військових фа-
хівців, їх творчого розвитку, саморозвитку й самореалізації;

нарощування наукового й інноваційного потенціалу вищих 
військових навчальних закладів (ВВНЗ), спрямованого на під-
вищення якості підготовки військових фахівців, створення но-
вих зразків озброєння, військової техніки та їх модернізацію;

інтеграція у європейський та світовий військово-освітній 
простір.

Шляхами реалізації цих завдань мають бути:
підвищення рівня управління військовою освітою та ана-

літичного й інформаційного супроводу реалізації проектів і 
прийнятих рішень;

завершення оптимізації мережі ВВНЗ, факультетів і кафедр 
військової підготовки, кафедр медицини катастроф та військо-
вої медицини, їх організаційно-штатних структур і чисельності 
особового складу;

удосконалення інтеграційних процесів військової та ци-
вільної освіти;

приведення змісту навчання військових фахівців у відпо-
відність до державних стандартів, стандартів вищої військової 
освіти, досвіду бойової підготовки військ (сил), їх застосування 
в миротворчих операціях, локальних конфліктах і війнах; 

введення в дію нового покоління стандартів вищої військо-
вої освіти з підготовки військових фахівців за освітньо-квалі-
фікаційними рівнями бакалавра та магістра з урахуванням онов-
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леної нормативно-правової бази та визначених термінів нав-
чання;

посилення значення гуманітарної складової військової осві-
ти у вихованні військових фахівців; демократизація військо-
вої освіти й соціальний захист учасників військово-освітньої 
діяльності;

подальша технологізація та інформатизація військової 
освіти, застосування сучасних освітніх інновацій;

суттєве підвищення якості навчання та виховання військо-
вих фахівців на основі системного підходу, моніторингових 
заходів, досягнень військової науки й техніки, педагогіки та 
психології;

підвищення ефективності освітньої та наукової діяльності 
на основі оптимізації системи воєнно-наукових досліджень;

реалізація неперервності військової освіти впродовж тер-
міну служби; вдосконалення курсової підготовки військово-
службовців та працівників Збройних Сил України;

удосконалення системи підготовки студентів за програмою 
офіцерів запасу;

забезпечення пріоритетного розвитку системи військових 
ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

підвищення якості вивчення іноземних мов у ВВНЗ та в 
системі мовних курсів Збройних Сил України;

розширення міжнародного співробітництва у сфері вій-
ськової освіти;

поліпшення фінансового забезпечення системи військової 
освіти та оновлення її навчально-матеріальної бази; запро-
вадження сучасних навчально-тренувальних систем і комп-
лексів.

Військова освіта є складовою загальнодержавної системи 
освіти [16], тому її функціонування має забезпечувати певну 
кореляцію з вимогами Болонської декларації та дотримання 
викладених у ній принципів [3, 8]. Реалізація принципів 
Болонського процесу в освіті нашої держави є не рекоменда-
ційною, а обов’язковою. Оскільки це пов’язано з розв’язанням 
низки проблем і суперечностей [6], то слід орієнтуватися на 
усвідомлення раціональної варіативності адаптації системи вій-
ськової освіти України до європейського освітнього простору. 
До речі, в цьому просторі системи підготовки військових 
фахівців мають свої національні відмінності, які не завжди 
відповідають зазначеним вимогам. Військова освіта, перед-
усім тактичного рівня, в усіх провідних країнах світу є корпо-
ративною системою підготовки військових фахівців, які ма-
ють виконувати завдання, зумовлені специфікою функціону-
вання збройних сил і потребою їх застосування в конкретних 
умовах. 

Отже, реалізація вимог Болонської декларації в системі 
військової освіти потребує дослідження, аналізу та всебічного 
військово-економічного обґрунтування і лише на цій основі 
прийняття виваженого остаточного рішення. Адже ми йдемо 
до створення високопрофесійних Збройних Сил на контрактній 
основі комплектування, і це має відповідати сучасним поглядам 
і засадам підготовки особового складу [6, 11, 12].

Підвищення рівня управління військовою освітою. До сис-
теми військової освіти входять органи військового управління 
та мережа ВВНЗ і військових навчальних підрозділів вищих 

навчальних закладів (ВНП ВНЗ). Вона побудована на основі 
принципу забезпечення неперервного ступеневого навчання 
офіцерських кадрів з урахуванням специфіки їх військової 
служби. 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” [10] та 
наказу Міністра оборони від 21.01.2006 р. № 30 “Про управ-
ління системою військової освіти Збройних Сил України”, 
загальне керівництво системою військової освіти здійснює 
Департамент військової освіти та науки Міністерства обо-
рони України. Безпосереднє керівництво ВВНЗ та ВНП ВНЗ 
реалізується командувачами видів Збройних Сил та іншими 
органами, яким вони підпорядковані.

Підвищення рівня управління військовою освітою перед-
бачає:

оптимізацію управлінських структур усіх рівнів на основі 
функціонального призначення;

перехід до програмно-цільової моделі управління;
прозорість розроблення, експертизи, апробації та за-

твердження нормативно-правових документів, матеріалів і 
рішень;

створення системи моніторингу ефективності управлін-
ських рішень та їх впливу на якість підготовки військових 
фахівців;

впровадження новітніх інформативно-управлінських і 
комп’ютерних технологій;

демократизацію процедур призначення та атестації науково-
педагогічних працівників і керівників усіх рівнів;

підвищення компетентності та кваліфікації управлінських 
кадрів. 

Завершення оптимізації мережі вищих військових на-
вчальних закладів. У ВВНЗ та ВНП ВНЗ навчаються військові 
фахівці для Збройних Сил та інших військових формувань 
за повним переліком напрямів і спеціальностей підготовки в 
межах державного замовлення.

Відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил 
України на 2006–2011 рр., протягом 2005–2008 рр. проведено 
структурну оптимізацію мережі ВВНЗ та ВНП ВНЗ за видовим 
принципом (рис. 1).

У системі військової освіти працює і навчається понад 
18 тис. осіб, що становить близько 9 % загальної чисельності 
особового складу Збройних Сил України. До підготовки військо-
вих фахівців залучено 1530 науково-педагогічних працівників, 
з них 109 докторів і 1020 кандидатів наук. Укомплектованість 
ВВНЗ та ВНП ВНЗ науково-педагогічними працівниками, 
які мають науковий ступінь, дає змогу на належному рівні 
забезпечити якість підготовки військових фахівців за всіма 
спеціальностями. Підготовка науково-педагогічних праців-
ників здійснюється в докторантурах та ад’юнктурах ВВНЗ. 
Чисельність докторантури та ад’юнктури становить відповідно 
28 та 188 осіб.

Вартість утримання системи військової освіти у 2009 р. ста-
новить близько 515,9 млн грн (4,43 % загального бюджету 
Збройних Сил). Такого фінансування, звичайно, недостатньо. 
У збройних силах провідних країн світу на підготовку військо-
вих фахівців витрачається 10–15 % солідарного військового 
бюджету.
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, На-
ціональна академія оборони України (НАОУ) зараз реоргані-
зується в Національний університет оборони України (НУОУ). 
Надалі передбачається підвищення статусу й автономії видових 
ВВНЗ з наступною реорганізацією їх в академії. НУОУ має 
стати методологічним центром у галузі знань “Військові науки” 
з визначення змісту, обсягу, методики підготовки військових 
фахівців тактичного, оперативно-тактичного й стратегічного 
рівнів. Мережу кафедр військової підготовки збільшено до 15 
з урахуванням реґіонального принципу їх розташування. Пла-
нується також розширити мережу військових ліцеїв.

Удосконалення інтеграційних процесів військової та цивіль-
ної освіти. Вища освіта військових фахівців організовується у 
ВВНЗ та ВНП ВНЗ за ліцензією, яка видається Міністерством 
освіти і науки на підставі підсумків перевірки відповідності 
умов підготовки військових фахівців загальнодержавним ви-
могам. Рівень підготовки випускників перевіряють під час 
державної атестації, за результатами якої вони отримують 
документ про вищу освіту державного зразка. З огляду на це, 
подальша інтеграція в загальнодержавну систему вищої освіти 
на засадах системного характеру співпраці, комплексного ви-
користання інтелектуального потенціалу досвідчених науково-
педагогічних працівників, науково-методичних напрацювань, 
сучасної матеріально-технічної бази цивільних ВНЗ є важ-
ливим напрямом ефективного розв’язання багатьох проблем 
системи військової освіти.

Надання окремим ВВНЗ статусу потужних цивільних уні-
верситетів дає змогу залучити понад 500 провідних науково-
педагогічних працівників вищої кваліфікації та додатково ви-
користовувати сучасну матеріально-технічну базу в підготовці 
військових фахівців.

Приведення змісту навчання військових фахівців у відпо-
відність до державних стандартів та стандартів вищої 

військової освіти. Протягом останніх років проведено значну 
роботу з приведення організації та змісту підготовки військо-
вих фахівців у відповідність до державних і галузевих стан-
дартів вищої освіти, сучасного воєнного мистецтва, бойового 
застосування Збройних Сил за визначеними варіантами, об-
ставинами й ситуаціями, досвіду проведення миротворчих опе-
рацій, штабних процедур НАТО й військово-практичної спря-
мованості навчання у ВВНЗ. Як складова загальнодержавної 
системи вищої освіти, військова освіта поступово перево-
диться на організацію підготовки офіцерських кадрів за двома 
освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавра та магістра. 

Підготовка військових фахівців тактичного рівня за всіма 
військовими спеціальностями та спеціалізаціями здійснюється 
за новим Переліком галузей знань, бакалаврських програм 
(fi elds of study) та програм професійного спрямування підготов-
ки фахівців у вищих навчальних закладах України, затвердже-
ним Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. 
№ 1719 [15] та введеним у дію наказом Міністерства оборони 
і Міністерства освіти та науки від 10.05.2007 р. № 232/368. 
Перелік враховує сучасну організаційно-штатну структуру 
Збройних Сил та європейські принципи формування напрямів 
і спеціальностей підготовки військових фахівців.

Триває робота з розроблення галузевих стандартів під-
готовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра (відповідно до зміни термінів їх навчання), 
зі створення нового переліку спеціальностей і спеціалізацій 
для фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
та з формування відповідних навчальних моделей на основі 
компетентнісного підходу [5]. Фахівців тактичного рівня ко-
мандного профілю нині готують за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра з терміном навчання 4 роки, а інженерного та 
гуманітарного профілів – за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра за фахом з терміном навчання 5 років.

Рис. 1. Мережа військових навчальних закладів станом на 1 січня 2009 р.
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Зі зменшенням обсягів державного замовлення на підготов-
ку військових фахівців для якіснішого військового навчання 
та виховання майбутніх офіцерів з 2008 р. відмовились від 
підготовки військових фахівців за схемою “студент–курсант”, 
за винятком окремих малочисельних спеціальностей у ВНП 
ВНЗ (юристів, фахівців аеродромно-технічного забезпечення, 
служби пального тощо).

У 2008 р. здійснено перехід зі скороченого терміну навчання 
офіцерів оперативно-тактичного рівня в НАОУ на дворічний 
термін навчання, збільшено також термін підготовки офіцерів 
оперативно-стратегічного рівня. Передбачається навчання 
офіцерів за новими спеціальностями, які дають можливість 
об’єднувати слухачів у навчальні групи за функціональним 
принципом. Це рішення підтримане групою експертів з питань 
військової освіти США та Коледжу НАТО в Римі, які ретель-
но проаналізували зміст навчальних програм НАОУ. Такий 
підхід дасть можливість удосконалити зміст підготовки офі-
церських кадрів вищих ланок управління і забезпечить по-
глиблене вивчення питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції, застосування оперативних угруповань військ (сил) 
і багатонаціональних формувань, а також штабних процедур 
за стандартами НАТО. 

Посилення значення гуманітарної складової військової 
освіти. Останнім часом переглянуто підходи до ролі гума-
нізації й гуманітаризації військової освіти та її значення 
у вихованні військових фахівців. Виховна робота в систе-
мі військової освіти становить комплекс організаційних, 
морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, 
правових, культурно-просвітницьких і військово-соціальних 
заходів, спрямованих на формування, розвиток і саморозвиток 
у військових фахівців професійно необхідних психологічних 
якостей і моральної самосвідомості. Це має забезпечити високу 
бойову й мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань 
і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, 
згуртування військових колективів.

Виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання та 
відзначатися систематичністю й комплексністю. Важливу роль 
у цьому повинні відігравати науково-педагогічні працівники 
та командири (начальники) структурних підрозділів ВВНЗ 
і ВНП ВНЗ. Значне місце в процесі виховання військового 
фахівця відводиться самовихованню як ефективному шляху 
вдосконалення особистості.

Суттєві зміни відбуваються в гуманітарній сфері військо-
вої освіти. Зокрема, в НАОУ створюється гуманітарний інсти-
тут, а в освітньо-професійних програмах підготовки фахівців 
збільшено кількість навчальних годин на вивчення гумані-
тарних і соціально-економічних дисциплін. Відновлено ді-
яльність Науково-дослідного центру з гуманітарних проблем 
Збройних Сил України; планується створення Інституту во-
єнної історії. 

У ВВНЗ та ВНП ВНЗ розширюються зв’язки з громадськіс-
тю, впроваджуються елементи курсантського (студентського) 
самоврядування, прозорості й незалежного оцінювання в про-
цесі проведення вступних випробувань.

Подальша технологізація та інформатизація військової 
освіти. Важливою проблемою розвитку військової освіти є 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій, які забезпечують удосконалення навчально-виховного 
процесу, доступність та ефективність військової освіти, під-
готовку військових фахівців до діяльності в інформаційному 
суспільстві. 

Цього можна досягти внаслідок:
поліпшення інформатизації системи військової освіти, спря-

мованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікацій-
них потреб учасників навчально-виховного процесу;

запровадження дистанційного навчання із застосуванням 
у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-
комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами;

розроблення широкого спектра електронних підручників, 
дидактичних матеріалів, предметно-орієнтованих середовищ 
навчального й виховного призначення та індивідуальних мо-
дульних навчальних програм різних рівнів складності залежно 
від конкретних потреб.

Підвищення якості навчання та виховання військових 
фахівців на основі системного підходу. Якість підготовки вій-
ськових фахівців є визначальним чинником у військовій освіті. 
Згідно з даними Державної екзаменаційної комісії за 2008 р., 
маємо окремі недоліки в організації та підготовці фахівців усіх 
рівнів і ланок управління, зокрема:

випускники оперативно-тактичного рівня недостатньо 
глибоко вивчають нові підходи до планування операцій та їх 
всебічного забезпечення, досвід ведення операцій угрупован-
нями військ провідних країн світу в збройних конфліктах і 
локальних війнах, а також досвід участі Збройних Сил у між-
народних навчаннях та миротворчих операціях;

фахівці тактичного рівня мають недостатній рівень знань 
керівних документів з організації бойової підготовки, мобі-
лізаційної роботи, експлуатації й відновлення озброєння та 
військової техніки, забезпечення життєдіяльності особового 
складу, обґрунтування та прийняття рішень щодо управління 
підрозділами в процесі організації бойових дій;

немає єдиної ідеології та методики в практиці виховної 
роботи, насамперед у проведенні заходів правового виховання 
та зміцнення військової дисципліни; 

практичні навички випускників ВВНЗ не повною мірою 
відповідають сучасним вимогам до бойової підготовки військ 
(сил). 

Якість освіти – категорія комплексна, системна. Не можна 
підвищити якість підготовки випускників, якщо зважати лише 
на окремі компоненти, що її забезпечують. Комплексний під-
хід до якості підготовки військових фахівців передбачає такі її 
складові, як проективна, процесуальна, моніторингова (оцінка, 
облік, аналіз) та корегувальна [6], що відповідає теоретичним 
основам управління й системного аналізу та вимогам стандар-
тів ДСТУ ISO 9001–2001, ДСТУ ISO 9004–2001 [17].

Підвищення ефективності освітньої та наукової діяльнос-
ті. Ефективна наукова й науково-технічна діяльність є важ-
ливим чинником успішного розвитку Збройних Сил та підви-
щення їх бойової готовності [4].

Понад 60 % науковців Збройних Сил України зосереджено 
у ВВНЗ. Відсутність у попередні роки інтеграції військової 
освіти та науки не давала змоги повною мірою використо-
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вувати потужний науковий потенціал ВВНЗ для проведення 
єдиної політики в реформуванні та розвитку Збройних Сил, їх 
видів і родів, а також перешкоджала ефективному залученню 
науковців ВВНЗ до наукових досліджень у науково-дослідних 
установах і стримувала своєчасне впровадження результатів 
наукових досліджень у навчальний процес.

Протягом 2007–2008 рр. Міністерством оборони проведено 
структурну реорганізацію системи науково-дослідних уста-
нов і воєнно-наукових досліджень (рис. 2). На стратегічному 
рівні створено Навчально-науковий комплекс на базі НАОУ, 
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил, 
Центрального науково-дослідного інституту озброєння та вій-
ськової техніки Збройних Сил та Центру воєнно-стратегічних 
досліджень НАОУ. На видовому рівні у складі базових ВВНЗ 
створено наукові центри видів Збройних Сил з можливістю 
надання їм окремих прав юридичної особи. Їхні структура 
та наукові завдання передбачають проведення наукових до-
сліджень за всіма напрямами освітньої діяльності видових 
ВВНЗ.

Нова система воєнно-наукових досліджень спроможна 
ефективно виконувати наукові завдання Міністерства оборони, 
Генерального штабу Збройних Сил України та їх видів, а також 
інших міністерств і відомств, які є замовниками наукових до-
сліджень в оборонній сфері. 

Інтеграція військової освіти та науки через створення у 
складі ВВНЗ профільних наукових центрів дала можливість 
структурувати систему науково-дослідних установ за науковою 
проблематикою, рівнями наукових досліджень і підпорядко-
ваністю, уникнути дублювання в проведенні досліджень, збе-
регти наукові школи ВВНЗ в умовах реформування Збройних 
Сил та зміцнити наявний науковий потенціал.

Ефективність функціонування інтегрованої системи вій-
ськової освіти та науки значною мірою залежить від кадрового 

наукового потенціалу, основу якого становлять провідні вчені. 
В умовах реформування Збройних Сил та зведення їх чисель-
ності до визначених показників унаслідок інтеграції ВВНЗ та 
науково-дослідних установ вдалося не лише зберегти науковий 
потенціал, але й створити умови для його посилення. Проте, 
незважаючи на вжиті заходи, ще не вдалося подолати певних 
диспропорцій у якісних показниках наукового потенціалу. 
Переважну більшість його (близько 60 %) становлять фахівці 
з технічних наук, які є вузькопрофільними спеціалістами. 
Існує гостра потреба у вчених з системних питань національ-
ної безпеки у воєнній сфері, з будівництва Збройних Сил та 
військово-технічної політики.

Протягом останніх років Міністерством оборони України 
проведено значну роботу зі створення інтегрованої системи 
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, яка має 
забезпечувати потреби Збройних Сил у фахівцях вищої квалі-
фікації як за кількісними, так і за якісними показниками. 

На базі навчально-наукового комплексу НАОУ запрова-
джено підготовку фахівців вищої кваліфікації з військово-
теоретичних і військово-спеціальних наук, національної без-
пеки та інших галузей для комплектування ВВНЗ і наукових 
установ стратегічного рівня. У видових ВВНЗ здійснюється під-
готовка наукових та науково-педагогічних кадрів з військово-
спеціальних наук в інтересах видів Збройних Сил. Міжвидові 
ВВНЗ готують наукові кадри зі специфічних галузей наук в 
інтересах ВВНЗ і наукових установ. Створено потужні док-
торські та кандидатські спеціалізовані вчені ради, об’єднані 
за спорідненими науковими спеціальностями.

Обсяг набору до докторантур та ад’юнктур за чисельніс-
тю й науковими спеціальностями корегується залежно від по-
треб ВВНЗ та науково-дослідних установ у наукових кадрах. 
Пріоритет надається підготовці фахівців у галузі військових 
наук. 

Рис. 2. Функціональна взаємодія елементів системи науково-дослідних установ і воєнно-наукових досліджень
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Поглиблення інтеграції військової освіти та науки має 
спрямовуватись на такі процеси:

суттєве підвищення ефективності наукових досліджень 
внаслідок посилення наукового потенціалу науково-дослідних 
установ провідними вченими ВВНЗ; 

підвищення ефективності функціонування науково-дослід-
них установ, докторантур та ад’юнктур; наближення тематики 
дисертаційних робіт до реальних потреб Збройних Сил; 

зменшення бюджетних видатків на утримання військової 
науки;

впровадження результатів наукових досліджень у навчально-
виховний процес;

залучення провідних учених та науковців до навчального 
процесу.

Реалізація цих заходів відповідає загальнодержавним і 
світовим інтеграційним процесам освіти та науки. 

Реалізація неперервності військової освіти впродовж тер-
міну служби. Підвищення кваліфікації військовослужбовців 
та працівників Збройних Сил здійснюється за спеціальними 
програмами в системі курсової підготовки. Для цього реа-
лізується принцип неперервної освіти офіцерів тактичного, 
оперативно-тактичного й оперативно-стратегічного рівнів 
протягом усього терміну служби. До існуючої мережі входять 
150 курсів підвищення кваліфікації, термін навчання на яких 
становить від одного тижня до чотирьох місяців. Щорічно на 
курсах підвищують кваліфікацію близько 2900 осіб.

Підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації 
керівників та спеціалістів центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів 
військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки 
й оборони здійснюються в НАОУ.

Разом з цим, аналіз діяльності курсів підвищення кваліфі-
кації офіцерського складу та державних службовців у 2006–
2008 рр. свідчить про те, що система підвищення кваліфікації 
потребує подальшого вдосконалення. Наприклад, для прохо-
дження курсової підготовки нерідко направляються офіцери, 
не зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі 
посади. Через це частина призначень офіцерського складу 
відбувається без проходження курсової підготовки. Крім того, 
програми навчання на курсах підвищення кваліфікації потре-
бують наближення змісту навчання до реальних потреб прак-
тичної діяльності офіцерів за посадовим призначенням.

Головними завданнями в цьому напрямі є:
організація моніторингу результатів службової діяльності 

особового складу;
проведення атестування для об’єктивного оцінення профе-

сійного рівня, ділових і моральних якостей особового складу 
та визначення перспектив їх службового використання;

формування дієвого кадрового резерву;
розроблення щорічних планів підвищення кваліфікації з 

визначенням конкретних осіб, які потребують підвищення 
кваліфікації, та організація контролю за їх виконанням.

Удосконалення підготовки студентів за програмою офі-
церів запасу. Військову підготовку за програмою навчання 
офіцерів запасу на добровільних засадах проходять студенти 
денної форми навчання вищих навчальних закладів III і IV рів-

нів акредитації, придатні до військової служби за станом здо-
ров’я та морально-діловими якостями. Враховуючи потреби 
Збройних Сил, з 2005 р. прийом на навчання за програмою 
підготовки офіцерів запасу здійснюється лише за кошти юри-
дичних і фізичних осіб. 

Офіцерів запасу готують ВВНЗ, 3 факультети військової 
підготовки, 15 кафедр військової підготовки ВНЗ та 15 кафедр 
медицини катастроф і військової медицини. 

ВНП ВНЗ є осередками військово-патріотичного виховання 
молоді, формування в неї високої патріотичної свідомості, на-
ціональної гідності, готовності до виконання громадянського 
й конституційного обов’язку щодо захисту національних ін-
тересів, відданого служіння Батьківщині, любові до військової 
служби та професії офіцера Збройних Сил України. 

Здійснення заходів щодо оптимізації ВНП ВНЗ потребує 
врахування таких чинників:

світового досвіду організації підготовки офіцерів запасу 
(резерву);

відповідності військово-облікових спеціальностей напря-
мам та спеціальностям підготовки студентів у цивільних ВНЗ;

територіального принципу підготовки та накопичення 
військово-навчених ресурсів;

можливості приймання на військову службу частини ви-
пускників після закінчення ними ВНЗ, особливо за малочи-
сельними військовими спеціальностями. 

З огляду на це та на численні звернення керівництва об-
ласних державних адміністрацій, громадських організацій і 
ректорів ВНЗ, Постановою Кабінету Міністрів України зали-
шено в складі системи військової освіти ще 9 кафедр військо-
вої підготовки. 

Забезпечення пріоритетного розвитку системи військових 
ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. 
Упродовж останніх років пріоритетного розвитку набула під-
готовка юнаків у системі військової освіти, яка проводиться в 
Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна та в 14 ліцеях 
з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна належить до 
сфери управління та фінансування Міністерства оборони Укра-
їни. На цей час у ньому навчається близько 800 юнаків. Ліцеї з 
посиленою військово-фізичною підготовкою входять у сферу 
управління та фінансування обласних державних адміністра-
цій; у них навчається близько 4000 юнаків. Міністерство оборо-
ни здійснює методичне керівництво підготовкою ліцеїстів, су-
проводжує їх навчання та розподіляє випускників до ВВНЗ.

Головна мета діяльності ліцеїв – забезпечення соціального 
захисту та надання державної допомоги у вихованні дітей-
сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, 
а також дітей учасників бойових дій та учасників ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи, формування у моло-
ді високої патріотичної свідомості, національної гідності, 
готовності до виконання громадянського й конституційного 
обов’язку щодо захисту національних інтересів, відданого слу-
жіння Батьківщині, любові до військової служби та свідомого 
прагнення до оволодіння професією офіцера. 

Відповідно до Указу Президента України від 04.03.2008 р. 
№ 194/2008 [9] Міністерство оборони проводить роботу зі ство-
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рення військового ліцею в селищі Батурин. Крім того, з 1 ве-
ресня 2009 р. має розпочатися навчання у військово-морському 
ліцеї на базі Севастопольського військово-морського інституту. 
Досвід підготовки свідчить про те, що більшість ліцеїстів 
мають високий рівень освіти й виховані в дусі відданого слу-
жіння Українському народові, з усвідомленою громадянською 
позицією, почуттям національної самосвідомості, патріотизму, 
любові до свого народу, його історії, культурних та історичних 
цінностей, поваги до конституційних прав і свобод людини 
й громадянина та шанобливого ставлення до мови, звичаїв і 
традицій нашої держави.

Враховуючи важливість таких характеристик, Президент 
України за поданням Міністерства оборони ініціював розши-
рення мережі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підго-
товкою. Нині розпочато роботу щодо створення таких закладів 
у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, 
Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях.

Розширення мережі ліцеїв дасть змогу підвищити престиж 
військової служби, забезпечити навчання більшої кількості 
юнаків, які потребують соціального захисту й державної допо-
моги, надати їм поглиблену допрофесійну підготовку військо-
вого спрямування й можливість здобути первинні військові 
знання та навички, необхідні для подальшого їх навчання у 
ВВНЗ та школах сержантів для комплектування посад вій-
ськовослужбовців військової служби за контрактом. Київський 
військовий ліцей ім. Івана Богуна має стати навчально-мето-
дичним центром усієї системи ліцеїв нашої держави з органі-
зації навчання та військово-патріотичного виховання юнаків, 
допрофесійної та допризовної підготовки молоді.

Підвищення якості вивчення іноземних мов у ВВНЗ та в 
системі мовних курсів Збройних Сил України. У Збройних Силах 
України сталися системні зрушення з вивченням іноземних мов. 
Зараз їх вивчають у ВВНЗ та в системі мовних курсів на підставі 
Концепції навчання іноземних мов у військових навчальних 
закладах і відповідних нормативно-правових документів.

Мовні курси є структурними підрозділами ВВНЗ, призна-
ченими для удосконалення мовної підготовки особового складу 
Збройних Сил, який направляється за кордон для проходження 
військової служби (роботи) у складі миротворчих підрозділів, 
миротворчого персоналу, на навчання, а також військовослуж-
бовців (службовців), яким знання іноземних мов потрібне для 
виконання службових обов’язків. У системі мовної підготовки 
при дев’яти ВВНЗ працюють 36 груп (близько 15 осіб у кожній) 
з вивчення іноземних мов для офіцерів та військовослужбов-
ців військової служби за контрактом.

На курси англійської, німецької та французької мов слухачів 
набирають двічі на рік, а на курси арабської, грецької та ту-
рецької мов – один раз на рік. У відборі кандидатів до складу 
груп з вивчення іноземних мов пріоритет надається військо-
вослужбовцям:

частин Об’єднаних сил швидкого реагування;
частин спеціального призначення та військової розвідки;
частин, визначених для участі в Процесі планування та 

оцінки сил і Концепції оперативних можливостей;
бригад і військових частин, які беруть участь у проекті 

комплектування військовослужбовцями за контрактом;

органів військового управління різних ланок, яким знання 
іноземних мов потрібне для виконання обов’язків за посадою.

Після закінчення курсів слухачі отримують мінімально 
необхідний стандартизований мовний рівень, що відповідає 
вимогам стандарту НАТО “СТАНАГ–6001”.

Щорічно на мовних курсах проходять підготовку близько 
1200 військовослужбовців. 

Для забезпечення потреб мовної підготовки особового скла-
ду видів Збройних Сил з урахуванням їх специфіки, а також 
для розширення системи мовного тестування та сертифікації 
мовних знань особового складу створено Навчально-науковий 
центр мовної підготовки НАОУ та навчально-наукові центри 
(відділення) мовної підготовки видових ВВНЗ. Такі структурні 
підрозділи ВВНЗ разом з організацією навчання військово-
службовців іноземних мов розробляють і щороку удосконалю-
ють тести з мовної підготовки, наближаючи їх до відповідного 
стандарту НАТО. 

Викладачі кафедр іноземних мов ВВНЗ мають можливість 
підвищувати свою викладацьку кваліфікацію за індивіду-
альною програмою “Партнерство заради миру” у Великій 
Британії, Канаді, США, ФРН, Франції. Щорічно за цією про-
грамою навчається 10–15 викладачів. 

Щоб забезпечити вивчення іноземних мов, у ВВНЗ вико-
ристовується 16 спеціалізованих мовних лабораторій. 

З огляду на важливість мовної підготовки військовослуж-
бовців Збройних Сил України, доцільно розробити нову Кон-
цепцію вивчення іноземних мов, у якій передбачити:

збільшення обсягу навчального часу на вивчення курсан-
тами (слухачами) іноземних мов;

удосконалення технології викладання та вивчення інозем-
них мов, запровадження інноваційних інформаційно-комуні-
каційних методик;

оснащення ВВНЗ сучасними мовними лабораторіями та 
навчальним обладнанням;

поліпшення відбору слухачів для навчання на мовних 
курсах.

Проект такої концепції доцільно ввести в дію до кінця по-
точного року, провівши його обговорення із залученням ши-
рокого кола науково-педагогічних працівників та міжнародних 
експертів.

Розширення міжнародного співробітництва у сфері 
військової освіти. Важливим чинником розвитку системи 
військової освіти є міжнародні зв’язки ВВНЗ з військовими 
навчальними закладами іноземних держав, насамперед кра-
їн – членів НАТО. Тому особлива увага приділяється обміну 
досвідом з підготовки випускників ВВНЗ для проходження 
військової служби в багатонаціональних штабах та участі в 
миротворчих операціях. Встановлено тісні зв’язки з провід-
ними військовими навчальними закладами Великої Брита-
нії, Греції, Італії, Канади, Китаю, США, Туреччини, ФРН, 
Франції. 

Відповідно до щорічних програм і планів міжнародного 
співробітництва між Міністерством оборони України та 
міністерствами оборони країн–партнерів у галузі військової 
освіти, здійснюватиметься навчання представників Збройних 
Сил України у військових навчальних закладах 14 іноземних 
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держав, основними з яких є Велика Британія, Канада, Китай, 
США, Туреччина, Угорщина, ФРН, Франція. Щорічно для на-
вчання на мовних і фахових курсах країни-партнери надають 
представникам Збройних Сил України близько 200 навчальних 
місць без фінансових витрат української сторони.

Головними напрямами міжнародного співробітництва 
ВВНЗ у сфері військової освіти мають бути:

участь у програмах дво- та багатостороннього міждержав-
ного обміну курсантами (слухачами), науково-педагогічними 
й науковими працівниками;

організація міжнародних конференцій, симпозіумів, кон-
гресів та інших заходів;

участь у міжнародних освітніх, наукових та військових 
програмах;

надання послуг іноземним військовослужбовцям та грома-
дянам щодо здобуття вищої та післядипломної освіти в системі 
військової освіти України.

Поліпшення фінансового забезпечення системи військової 
освіти та оновлення її навчально-матеріальної бази. Військо-
ва освіта фінансується за окремою бюджетною програмою 
“Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, під-
вищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів і 
державних службовців, початкова військова підготовка молоді”. 
Щорічно на цю програму виділяється 500–600 млн грн, що 
становить близько 70 % мінімальної потреби.

З року в рік навчальний процес та розвиток навчально-мате-
ріальної бази ВВНЗ фінансувалися недостатньо, за залишко-
вим принципом. Видатки на виплату грошового забезпечення 
та заробітної плати становили близько 95 % загальної суми і 
лише 5 % спрямовувалися на потреби навчального процесу у 
ВВНЗ. Це не сприяло суттєвому оновленню їх навчально-мате-
ріальної бази. 

Для залучення додаткових позабюджетних коштів на роз-
виток навчально-матеріальної бази було прийнято рішення про 
проведення у ВВНЗ підготовки студентів за контрактом і студентів 
за програмою офіцерів запасу за кошти юридичних і фізичних 
осіб. За таку підготовку навчальні заклади щороку додатково 
отримують 35–45 млн грн. Ці кошти використовуються на забез-
печення навчального процесу студентів і частково на придбання 
сучасного навчально-лабораторного обладнання та тренажерів.

Останнім часом кошти спрямовувалися насамперед на 
розвиток базових видових ВВНЗ. У 2006–2007 рр. концен-
трування частини коштів, запланованих на військову освіту, 
дало змогу створити Львівський інститут Сухопутних військ 
Національного університету “Львівська політехніка”. Це забез-
печило новий навчальний заклад Сухопутних військ сучасними 
комп’ютерними класами й іншим навчальним обладнанням 
та уможливило поновлення тренажерного парку й створення 
польової бази інституту.

Відповідно до Програми розвитку Харківського універ-
ситету Повітряних Сил на 2007–2011 рр. проводиться плано-
ве створення його навчально-матеріальної бази. У 2007 р. для 
цього направлено за всіма бюджетними програмами близько 
13 млн грн, а у 2008 р. використано майже 2,5 млн грн. У 2009–
2010 рр. планується суттєво поліпшити навчально-матеріаль-
ну базу Севастопольського військово-морського інституту.

Основними напрямами вдосконалення навчально-мате-
ріальної бази ВВНЗ та ВНП ВНЗ є:

забезпечення пріоритетного постачання нових зразків 
озброєння та військової техніки, навчально-тренувальних 
комплексів, сучасної комп’ютерної техніки й засобів зв’язку;

розроблення типового навчально-лабораторного обладнан-
ня з відповідних навчальних дисциплін;

створення сучасної науково-експериментальної бази за 
відповідними напрямами наукових досліджень; 

забезпечення ліцензованими програмними продуктами; 
створення електронних каталогів і можливостей доступу до 
інформаційної бази наукових бібліотек вищих навчальних за-
кладів провідних країн світу та електронного фонду навчальної 
літератури в мережі Internet;

забезпечення редакційно-видавничих підрозділів сучасною 
поліграфічною технікою.

Важливим кроком у соціальному захисті науково-пе-
дагогічних та наукових працівників стало суттєве підвищен-
ня у 2008 р. їхніх посадових окладів. На підставі Постанови 
Кабінету Міністрів та наказу Міністра оборони посадові оклади 
військовослужбовців-науковців підвищено до рівня посадових 
окладів науково-педагогічних працівників. Ліквідовано дис-
пропорцію між грошовим забезпеченням військовослужбовців 
науково-педагогічного складу та заробітною платою цивільних 
викладачів і науково-педагогічних працівників.

Реалізація викладених у цій статті засад, напрямів і шляхів 
розвитку військової освіти має забезпечити перехід її до нового, 
інноваційного типу освіти, що сприятиме зростанню військово-
професійного, інтелектуального, культурного, духовного й 
морально-психологічного потенціалу військових фахівців. На 
цій основі мають відбутися позитивні зміни в системі військової 
освіти, військових навчальних закладах, підрозділах і частинах 
Збройних Сил щодо якості підготовки військових фахівців, 
активізації процесів їх національної самосвідомості, зміцнення 
обороноздатності нашої держави, розвитку теорії та практики 
воєнного мистецтва, сучасних засад діяльності та застосування 
військ (сил) в умовах мирного та воєнного часу. 
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Тактичний
тренажер –
вимога часу
чи данина моді?
Здійснено спробу обґрунтування основних вимог до сучасних так-
тичних тренажерів для Збройних Сил України. Наведено структуру, 
принципи побудови, характеристики та можливості вітчизняного 
тактичного тренажера механізованого батальйону. Проаналізовано 
його роль і місце в системі бойової підготовки Сухопутних військ. 
Запропоновано нові форми та способи тактичної підготовки 
командирів і штабів з використанням цього тренажера.
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Відтоді, як з’явилися озброєні формування, го-
ловною проблемою їх підготовки вважається 
недосконалість навчальних засобів, призначених 
для засвоєння командирами практичних навичок 
організації та ведення бою. З розвитком озброєння 

та військової техніки, а також точності й могутності засобів 
ураження ця проблема набуває все більшого значення, оскільки 
ціна помилок командирів у реальному бою зростає в багато 
разів. Недарма ж існує твердження, що досвід керування вій-
ськами в бою є найдорогоціннішим надбанням, оскільки його 
набувають лише ціною крові та життя солдат і командирів. 

Досвід останніх локальних воєн і військових конфліктів 
переконливо свідчить, що проблема підготовки командирів 
найбільш актуальна для тактичної ланки керування військами, 
тобто батальйонного та бригадного рівнів. В умовах сучасного 
загальновійськового бою на командирів цієї ланки поклада-
ється виконання важливих тактичних завдань (у тому числі 
й на самостійних напрямках дій), від яких іноді залежить 
успіх усієї військової операції. Як підтвердження важливості 
розв’язання проблеми підвищення рівня тактичної підготовки 
командирів доцільно навести слова начальника Генерального 
штабу Збройних Сил Російської Федерації генерала армії 
М. Макарова з виступу на загальних зборах Академії воєнних 
наук 16 грудня 2008 р.: “Щоб знайти людей в ранзі підполковника, 
полковника чи генерала, які могли б впевнено керувати війська-
ми, потрібно було шукати їх поштучно в Збройних Силах, тому 
що ті штатні командири, які просиділи й прокомандували папе-
ровими полками й дивізіями, просто не в змозі були вирішу-
вати питання, що виникли в ході реальної п’ятиденної війни 
(грузино-російського конфлікту в серпні 2008 р. – Авт.). Коли 
їм дали людей і техніку, то вони просто розгубились, а деякі 
навіть відмовилися виконувати завдання. Постає питання: чи 
потрібні нам такі офіцери?” [1].

На думку авторів цієї статті, розв’язання проблеми поля-
гає у створенні високотехнологічної навчально-матеріальної 
та методичної бази тактичної підготовки, що ґрунтується на 
широкому застосуванні сучасних військових тренажних тех-
нологій [2–6]. Такий висновок випливає з аналізу практики 
бойової підготовки за кордоном. 

У збройних силах країн–членів НАТО вже понад 30 років 
здійснюється курс на забезпечення належного рівня бойової 
підготовки військ через підвищення інтенсивності й ефектив-
ності тактичних занять і навчань підрозділів усіх видів зброй-
них сил. Для цього широко застосовуються тренажери для 
індивідуальної підготовки основних військових спеціалістів, 
системи імітаційного моделювання для навчання командирів і 
офіцерів штабів різного рівня й тактичні тренажери для бойо-
вого злагодження в ході підготовки та проведення навчальних 
боїв підрозділів і частин у повному складі. 

З досвіду застосування таких тренажних систем бачимо, що 
вони є найефективнішим засобом підвищення рівня тактичної 
підготовки командирів та бойового злагодження підрозділів. 
Це зумовлюється тим, що сучасні тренажні системи дають 
змогу створювати будь-які тактичні ситуації під час виконан-
ня бойових завдань і суттєво зменшувати ризик травмування 
особового складу, а також мінімізувати витрати технічного 
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ресурсу озброєння та військової техніки, палива, боєприпасів 
і коштів. Останнє вкрай важливе в умовах суттєвого скорочен-
ня оборонних бюджетів практично всіх країн світу в умовах 
фінансової кризи.

Відомо, що світовими лідерами в галузі розроблення та ви-
користання різноманітних військових тренажерів і тренажних 
систем є США та Ізраїль, збройні сили яких протягом останніх 
десятиріч постійно беруть участь у локальних війнах і військо-
вих конфліктах. Водночас треба відзначити успіхи в цій галузі, 
досягнуті останнім часом деякими корпораціями Франції, 
Великої Британії, Німеччини та інших розвинених країн. 

Спільними зусиллями західних вчених сформовано кон-
цепцію створення системи військових тренажерів LVC (Live–
Virtual–Constructive). Пояснення суті цих означень та їх спів-
відношення з означеннями, сформованими у вітчизняному вій-
ськовому тренажеробудуванні, наведені в таблиці. 

У США розроблено спеціальну технологію імітаційного 
моделювання High Level Architecture (HLA), яка набула статусу 
міжнародного стандарту для моделювання розподілених систем 
[7]. Із застосуванням технології HLA розробляються всі сучасні 
тренажні комплекси та системи, що дає змогу значно спростити 
інтегрування військових тренажерів навіть різних виробників. 

Активне використання в країнах НАТО тактичних трена-
жерів і систем імітаційного моделювання зумовлене такими 
чинниками: 

можливістю кардинально підвищити інтенсивність нав-
чання;

наданням змоги тим, що навчаються, наочно побачити ре-
зультати своїх дій та відчути умови бойової обстановки;

отриманням об’єктивних даних для визначення рівня під-
готовки командирів, штабів і підрозділів;

можливістю ефективного використання під час підготовки 
командирів, штабів і бойового злагодження підрозділів для 
проведення реальних операцій і бойових дій;

швидкою окупністю навіть складних сучасних тренажерів 
і систем імітаційного моделювання.

На жаль, у Збройних Силах України з різних причин не при-
ділялася серйозна увага створенню та впровадженню в практи-

ку бойової підготовки сучасних засобів тактичної підготовки 
військ. Наявність ротного комплекту тренажера MILES-2000 
на Житомирському військовому полігоні та тренажера JCATS у 
Національній академії оборони України не розв’яже проблему 
підвищення рівня тактичної підготовки підрозділів і частин 
Сухопутних військ Збройних Сил України. 

Зараз можна констатувати, що Збройні Сили України забез-
печуються переважно напівнатурними тренажерами водіння 
бойових машин та вогневої підготовки. Але укомплектованість 
ними механізованих і танкових підрозділів не відповідає по-
требам навчально-тренувального процесу. Крім напівнатурних 
тренажерів, у Збройних Силах налічується досить широкий 
спектр полігонного обладнання, призначеного для забезпе-
чення підготовки механізованих, танкових та артилерійських 
підрозділів. Проте загальна укомплектованість цим обладнан-
ням, з урахуванням терміну його експлуатації, придатності й 
технічного стану, недостатня. Значна кількість обладнання 
підлягає вилученню.

На погляд авторів, головними вадами навчально-трену-
вальної бази, яка використовується в Збройних Силах України 
в інтересах бойової підготовки, є:

неможливість відтворення обстановки двостороннього на-
вчального бою, тому в ході тактичних занять і навчань активно 
діють тільки ті, що навчаються, але реальної протидії їм немає, 
оскільки дії противника лише позначаються;

висока умовність тактичної обстановки, що створюється, 
суб’єктивний підхід до її нарощування під час занять і навчань;

відсутність об’єктивних даних про результати дій тих, що 
навчаються, і, як наслідок, суб’єктивність оцінювання рівня 
підготовки штабів і підрозділів.

Недаремно одним із напрямів розв’язання проблем підготовки 
військ (сил) Державна програма розвитку Збройних Сил України 
на 2006–2011 рр. визначає удосконалення форм і способів їх 
тактичної підготовки та забезпечення процесу бойової підго-
товки сучасними тренувально-моделювальними комплексами. 

З огляду на високу актуальність проблеми вдосконалення 
навчальної матеріально-технічної бази для тактичної підго-
товки підрозділів Сухопутних військ, метою цієї статті є озна-

Співвідношення означень типів тренажерів у західній і вітчизняній термінології

Типи
тренажерів

Означення, прийняті у військовому 
тренажеробудуванні Відомі 

прикладиЗахідна 
термінологія

Вітчизняна 
термінологія

Тренажери, в яких використовуються реальні зразки ОВТ. Обладнані імітаторами 
стрільби та ураження

Live Натурні MILES-2000
(Multiple Integrated Laser 
Еngagement System)

Тренажери екіпажів зразків ОВТ, в яких відтворене сенсорно-моторне поле робочих 
місць екіпажів (бойових обслуг), а також алгоритми функціонування роботи зразків 
ОВТ, а зовнішнє середовище (місцевість, природні та штучні об’єкти, повітряні й на-
земні цілі) та процеси функціонування зразків ОВТ відтворюються за допомогою тех-
нологій віртуальної реальності. Тренажери окремих зразків ОВТ за допомогою від-
повідних інтерфейсів об’єднуються в єдиному полі бою для відпрацювання дій 
підрозділів і частин

Virtual Напівнатурні CCTT (Close Combat 
Tactical);
CATT (Combined Armes 
Tactical Trainer)

Тренажери, в яких здійснюється інтерактивне керування діями імітаційних моделей 
зразків ОВТ, підрозділів і частин у віртуальному полі бою

Constructive Комп’ютерні 
(штабні)

JCATS (Joint Confl ict and
Tactical Simulation)
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йомлення читачів зі структурою, принципами побудови та мож-
ливостями тренажера механізованого батальйону “ТакСим”, 
що розробляється колективом науково-виробничого підпри-
ємства “Енергія-2000”. 

Тренажер “ТакСим” (рис. 1) призначений для виконання 
таких завдань: 

закріплення та удосконалення навичок командирів і штабів 
в організації бойових дій та керуванні підрозділами в бою;

підвищення злагодженості в роботі командирів і штабів, а та-
кож рівня бойового злагодження підрозділів;

отримання об’єктивних даних для оцінювання рівня так-
тичної підготовки офіцерів батальйону, а також рівня злаго-
дженості батальйону та його підрозділів. 

За архітектурою та принципами побудови тренажер “ТакСим” 
являє собою об’єднання системи імітаційного моделювання з на-
півнатурними тренажерами штатних підрозділів механізованого 
батальйону, а також підрозділів, що придаються. Така побудова 
забезпечує формування будь-якої ієрархічної структури та прак-
тично будь-якого складу підрозділів (з набору наявних напівна-
турних тренажерів) протиборчих сторін відповідно до задуму 

майбутнього навчання. Тренажер дає змогу в процесі навчання 
створювати багатоваріантну обстановку, в якій ті, що навчаються, 
мають змогу організовувати бій, уточнювати рішення в ході ве-
дення бою, отримувати та віддавати розпорядження в реальному 
масштабі часу та в умовах вогневої протидії противника.

Можливості тренажера “ТакСим” визначаються такими 
його характеристиками. 

1. У тренажері “ТакСим” реалізовано технологію HLA як 
основу системи імітаційного моделювання загальновійсько-
вого бою та інтегрування її з напівнатурними тренажерами 
екіпажів зразків ОВТ. Це забезпечує обробку кожної значної 
події, здатної вплинути на розвиток бою (виявлення й розпіз-
навання об’єктів, команди управління, влучання та розриви 
боєприпасів, ураження, радіоелектронне придушення, зміна 
напрямку та швидкості руху тощо). 

2. У тренажері використовуються звичні для командирів то-
пографічні карти відповідного масштабу, які відображаються 
на екранах моніторів автоматизованих робочих місць (АРМ) 
тих, що навчаються (рис. 2). Графічний редактор з класифіка-
тором умовних тактичних знаків дає змогу наносити на елек-

Рис. 1. Структурна схема тренажера механізованого батальйону “ТакСим”
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тронну топографічну карту тактичну обстановку, а текстовий 
редактор – готувати бойові накази й розпорядження, викорис-
товуючи, зокрема, формалізовані документи. 

3. Для обліку впливу на хід і результати бою таких чинників, 
як рельєф місцевості, гідрографія, рослинність, інфраструктура 
й місцеві об’єкти, в тренажері використовуються дані цифрової 
карти, яка точно прив’язана за координатами до відповідної то-
пографічної карти. Для уточнення даних цифрової карти, а та-
кож за її відсутності, передбачено можливість завантаження з 
доступної бази SRTM (Shuttle radar topographic mission) даних 
щодо рельєфу місцевості й гідрографії на обраній ділянці 
земної поверхні. Реалізовано також можливість повного або 
часткового формування цифрової карти відповідної ділянки міс-
цевості через ручне введення з електронного зображення наявної 
топографічної карти характерних точок, об’єктів і ліній. 

4. Для розрахунку втрат ОВТ й особового складу від застосу-
вання некерованих боєприпасів використовується не ймовірність 
ураження їх у конкретних умовах, а похибки прицілювання (які 
залежать від умов стрільби та рівня навченості стрільця чи на-
відника), технічне розсіювання, бронепробивність та радіуси 
розлітання уламків, які зазвичай наводяться в тактико-технічних 
характеристиках конкретного засобу ураження. Ступінь уражен-
ня кожного об’єкта залежно від координат розриву або місця 
влучення конкретного боєприпасу визначаються стохастичним 
методом, тобто з використанням датчиків випадкових чисел. 

5. Тренажер дає можливість візуального спостереження за 
діями сторін на тривимірній моделі місцевості – до окремого 

зразка ОВТ й окремого військовослужбовця (рис. 3). Керів-
ництво має можливість візуально спостерігати за всім вірту-
альним полем бою з будь-якого місця й висоти. Разом з тим, 
кожен з тих, що навчаються, на своєму АРМ (або в імітаторах 
прицілів і засобів спостереження напівнатурних тренажерів 
штатних зразків ОВТ) може спостерігати лише ту ділянку міс-
цевості, яку він реально здатний був би побачити з тієї точки 
місцевості, на якій він у даний момент перебуває. 

Для забезпечення можливості візуалізації події на віртуаль-
ному полі бою спеціалістами НВП “Енергія-2000” розроблено 
спеціальний редактор, який дає змогу на етапі підготовки 
тактичного заняття в автоматизованому режимі синтезувати 
тривимірну модель ділянки місцевості. Технологія, реалізова-
на в цьому редакторі, уможливлює на основі даних цифрової 
карти автоматичне заповнення характерних районів місцевості 
(водні поверхні, лісові масиви, поля, райони забудов та ін.) 
відповідними текстурами й тривимірними моделями рос-
линності та місцевих об’єктів. Для цього використовуються 
бібліотеки, в яких зберігаються характерні для конкретного 
реґіону та певної пори року типи земної поверхні, доріг, дерев, 
кущів тощо. Можна також власноручно уточнювати отриману 
тривимірну модель місцевості, звіряючись із топографічною 
картою або з панорамними кольоровими знімками конкретної 
ділянки (наприклад, з космічними). 

У тренажері реалізовано розподіл функціональних мож-
ливостей АРМ залежно від ролі або посади кожного учасника 
тактичного заняття чи навчання. 

Рис. 2. Вигляд електронної топографічної карти на АРМ керівника навчань
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Керівник навчання за допомогою власного АРМ може 
здійснювати такі дії:

уточнювати тактико-технічні характеристики боєприпасів 
і зразків ОВТ, організаційно-штатні структури різних типів 
військових формувань протиборчих сторін та нормативи їх 
бойового застосування; 

визначати ділянку місцевості, на якій проводитиметься 
навчання;

визначати початковий склад сторін, укомплектованість і 
забезпеченість підрозділів, а також райони розташування їх на 
місцевості (для імітованих підрозділів можна задати рівень на-
вченості особового складу; для реальних підрозділів, які діяти-
муть на напівнатурних тренажерах штатних зразків ОВТ, цей 
параметр не задається);

задати пору року та метеорологічні умови для проведення 
занять чи навчань на обраній ділянці місцевості;

ідентифікувати тих, що навчаються; керувати оператив-
ним часом (пуск, зупинка, зміна масштабу часу імітаційного 
моделювання);

спостерігати за діями сторін на електронній топографічній 
карті та на тривимірній моделі місцевості;

проводити радіообмін з тими, що навчаються, контролюва-
ти переговори, керувати рівнями завад в імітованих радіоме-
режах; 

записувати й відтворювати дії, команди й донесення тих, 
що навчаються, а також повчальні й характерні фрагменти 
занять чи навчань;

відображати результати дій сторін під час навчального бою 
у вигляді таблиць і графіків (співвідношення сил і засобів, втра-
ти сторін, витрата боєприпасів, пального тощо); 

друкувати документи (в тому числі електронні карти).
За допомогою АРМ посадових осіб, що навчаються, за-

безпечується: 
відображення на електронній топографічній карті тактичної 

обстановки з використанням умовних тактичних знаків;
доступ до інформаційно-розрахункових завдань;
підготовка бойового наказу та карти з рішенням;

постановка підрозділам бойових завдань відповідно до 
прийнятого рішення; 

відображення динаміки тактичної обстановки на електрон-
ній топографічній карті та на тривимірній моделі місцевості;

інтерактивне керування діями підлеглих підрозділів через 
постановку їм бойових завдань на електронній карті;

здійснення радіообміну;
відображення результатів бойових дій своїх підрозділів у 

вигляді таблиць і графіків (втрати, витрати боєприпасів, паль-
ного тощо); 

друкування документів (у тому числі електронних карт). 
У процесі імітаційного бою відображаються:
на електронних робочих картах керівника та офіцерів 

групи підбиття підсумків – повна картина бою з реальним 
розташуванням на місцевості бойових порядків підрозділів 
обох сторін;

на АРМ офіцерів груп підігравання – дані щодо положен-
ня та стану лише тих підрозділів, якими вони безпосередньо 
керують;

на АРМ тих, що навчаються і керують діями імітованих під-
розділів, – поточне положення і стан підлеглих підрозділів;

на АРМ командирів, які керують підрозділами, що діють 
на напівнатурних тренажерах, – положення та стан підлеглих 
підрозділів і підрозділів противника, яке ним (або його штабом) 
було востаннє зафіксоване й нанесене на карту на підставі 
усних доповідей, отриманих від підлеглих командирів і штабів 
каналами зв’язку, що імітуються в тренажері. 

У будь-який час керівник заняття може зупинити імітацій-
ний бій для повторного відпрацювання конкретного епізоду. 
Керівник та офіцери групи підбиття підсумків мають повну 
інформацію про будь-яку частину (підрозділ). 

У процесі моделювання бою кожна особа, що навчається, 
в будь-який час має можливість зі свого АРМ керувати діями 
підлеглих, подаючи команди голосом. Для керування діями під-
розділів (зразків ОВТ і навіть окремих військовослужбовців), 
що імітуються на віртуальному полі бою, використовуються 
відповідні команди, закладені в кожному АРМ. До таких ко-
манд, наприклад, належать: “здійснити марш”, “розгорнутися 
в ротні (взводні) колони”, “розгорнутися в бойовий порядок”, 
“спішитися або здійснити посадку в бойові машини”, “змінити 
напрямок наступу”, “зайняти оборону” та ін. Діями сусідніх 
підрозділів і засобів старшого начальника за кожну сторону 
керують групи підігравання, які перебувають в апараті керів-
ництва. 

Отже, тренажер дає змогу імітувати дії підрозділів сто-
рін на тривимірній моделі місцевості, наочно відображати 
результати дій сторін (у тому числі й на електронній топо-
графічній карті з використанням умовних тактичних знаків), 
враховувати умови місцевості, пори року й доби та погодні 
умови, здійснювати повний контроль і записувати дії тих, 
що навчаються.

Важливою перевагою тренажера “ТакСим” є його інтегра-
ція з тактичними тренажерами підрозділів, тобто, за західною 
термінологією, він належить до класу тренажерів “Virtual–
Сonstructive”. Це дає змогу реалізувати абсолютно нові можли-
вості щодо верифікації імітаційних моделей зразків ОВТ і під-

Рис. 3. Фрагмент тривимірного зображення віртуального поля бою
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розділів за результатами дій реальних екіпажів (бойових обслуг) 
і підрозділів на напівнатурних тренажерах. На думку авторів, 
саме такий підхід уможливить підвищення адекватності моде-
лей оцінки ефективності бойових дій [8] та максимальне на-
ближення до реальних алгоритмів руху, виявлення, стрільби та 
ураження, що використовувалися в імітаційних моделях пове-
дінки відповідних зразків ОВТ і підрозділів.

З огляду на коло осіб, що навчаються, та засоби тактичного 
тренажера, які використовуються в процесі навчання, умовно 
можна визначити такі різновиди навчального бою: тренаж-
ний, імітаційний та тренажно-імітаційний.

Під час тренажного бою екіпажі бойових машин проти-
борчих сторін діють на відповідних напівнатурних тренажерах, 
а командири керують підпорядкованими підрозділами за до-
помогою імітованих штатних засобів зв’язку на власних АРМ 
або на напівнатурних тренажерах штатних бойових машин 
(залежно від виду бою й тактичної ситуації).

У процесі імітаційного бою командири, що навчаються, за 
допомогою відповідних АРМ керують підпорядкованими під-
розділами, встановлюючи завдання їхнім командирам (з вико-
ристанням імітованих штатних засобів зв’язку), або здійсню-
ючи безпосереднє керування діями імітаційних моделей під-
розділів і окремих бойових машин. 

Під час тренажно-імітаційного бою частина підрозділів 
кожної сторони (або всі підрозділи однієї сторони) діють у 
повному складі на напівнатурних тренажерах штатних бойових 
машин, а решта підрозділів кожної сторони (або всі підрозділи 
іншої сторони) діють як імітаційні моделі. Діями підрозділів, 
що беруть участь у навчальному бою на напівнатурних тре-
нажерах, керують, використовуючи імітовані штатні засоби 
зв’язку, а імітаційними моделями підлеглих підрозділів та 
бойових машин – або через їх командирів, використовуючи 
імітовані засоби зв’язку, або безпосередньо, за допомогою 
інструментарію відповідного АРМ особи, що навчається. 

Зрозуміло, що прийняття на озброєння тренажера “ТакСим” 
зумовить потребу вдосконалення існуючих та впровадження 
нових форм тактичної підготовки, якими можуть бути такі: 

1) тренування зі стрільби та керування вогнем підрозділів 
на тренажері механізованого батальйону – форма бойового 
злагодження підрозділів та навчання командирів відділень, 
взводів і рот прийомам і способам керування вогнем підроз-
ділів. Тренування проводяться на базі тренажерів екіпажів 
основних зразків ОВТ і АРМ командирів взводів і рот з 
практичним відпрацюванням організації системи вогню та 
керування вогнем підрозділів під час ведення двосторонніх 
тренажних або тренажно-імітаційних боїв;

2) тактичні заняття на тренажері механізованого ба-
тальйону – форма бойового злагодження взводів і рот, удоско-
налення вмінь і навичок командирів взводів і рот з організації 
бою та керування підрозділами в бою. Заняття проводяться з 
особовим складом взводів і рот на базі тренажерів основних 
зразків ОВТ та АРМ командирів підрозділів шляхом виконання 
взводами й ротами тактичних завдань у різних видах двосто-
роннього тренажного або тренажно-імітаційного бою;

3) тактичні тренування з керування підрозділами в бою 
на тренажері механізованого батальйону – форма навчання 

командирів взводів, рот і батальйону прийомам і способам 
організації бойових дій та керування підрозділами в бою. 
Тренування проводяться без залучення особового складу ме-
ханізованих відділень з використанням лише АРМ командирів, 
що навчаються, та пункту управління тренажера шляхом вико-
нання тактичних завдань і відпрацювання окремих тактичних 
епізодів у ході двосторонніх імітаційних боїв;

4) тактичні навчання на тренажері механізованого 
батальйону – форма тактичної підготовки й бойового злаго-
дження механізованого батальйону (роти) й навчання коман-
дира батальйону (роти) прийомам організації та ведення бою. 
Навчання проводиться з батальйоном (ротою) в повному складі 
на тренажері механізованого батальйону шляхом виконання 
тактичних завдань у різних видах двостороннього тренажного 
чи тренажно-імітаційного бою.

Зробимо деякі висновки.
1. Аналіз можливостей тактичних тренажерів свідчить, що 

вони є унікальними засобами, які сприяють виконанню над-
звичайно важливих завдань бойової підготовки, а саме:

підготовки кваліфікованих командирів підрозділів і частин, 
яким властиве “тактичне мислення” і які добре розуміють 
сутність сучасного загальновійськового бою, здатні ефектив-
но керувати діями підрозділів і частин у бою та взаємодіяти з 
сусідами, приданими силами й засобами, підрозділами родів 
військ і спеціальних військ;

підвищення рівня злагодженості в роботі штабів та рівня 
бойового злагодження підрозділів і частин у повному складі;

опрацювання ефективних прийомів і способів виконання 
бойових завдань.

2. На погляд авторів, розроблення та прийняття на озбро-
єння Збройних Сил України тактичних тренажерів має бути 
одним з пріоритетних завдань відповідних департаментів 
Міністерства оборони України.
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З огляду на сучасні тенденції розвитку збройної бороть-
би, потрібно постійно удосконалювати оперативну й 
бойову підготовку військ. Це зумовлюється насампе-
ред наявністю та створенням могутніх і ефективних 
засобів збройної боротьби, що спричиняє удоскона-

лення існуючих і розроблення нових форм і способів бойових 
дій військ. Найважливішу роль у цьому відіграє оперативна 
підготовка органів військового управління, яка здійснюється 
переважно проведенням навчань, тренувань і воєнних ігор.

Стосовно організації навчань, тренувань і воєнних ігор, ви-
роблення замислу та планування операцій (бойових дій) у ході 
їх проведення умовно можна виділити чотири складові під-
готовки органу військового управління:

теоретичну підготовку особового складу;
організацію навчань, тренувань і воєнних ігор;
виконання практичних завдань щодо планування операцій 

(бойових дій);
використання моделей, методик і розрахункових задач для 

обґрунтування замислу операцій (бойових дій) і планів та оці-
нювання якості рішень і рівня оперативної підготовки органу 
військового управління.

Зазначимо, що теоретична підготовка особового складу 
опосередковано впливає на решту складових підготовки органу 
військового управління. Тому рівень його підготовки доцільно 
оцінювати за трьома іншими складовими.

Для оцінювання навченості (підготовки) особового скла-
ду та підрозділів нині застосовуються методики [1, 2], які 
ґрунтуються на використанні аналітичних залежностей рівня 
навченості (підготовки) від кількості або тривалості навчань, 
тренувань і занять та мають емпіричну основу. Ці методики мо-
жуть застосовуватись і для оцінювання підготовки особового 
складу та окремих підрозділів органу військового управління 
(пункту управління) оперативного рівня. Проте вони не дають 
змоги оцінювати рівень підготовки органу військового управ-
ління оперативного рівня в цілому відповідно до наведених 
вище складових. Це пояснюється неможливістю отримання 
для органів військового управління оперативного рівня відпо-
відних аналітичних залежностей емпіричним шляхом.

Щоб оцінити підготовку органу військового управління опе-
ративного рівня відповідно до її складових, пропонується [3] 
використовувати часткові показники, які характеризують: адек-
ватність навчання, тренування чи воєнної гри можливому воєн-
ному конфлікту; якість рішення, що приймається на операцію 
(бойові дії) угруповання військ (сил); своєчасність закінчення 
планування операції (бойових дій). Для визначення досягнуто-
го рівня підготовки запропоновано використовувати адитивне 
перетворення (адитивну згортку) часткових показників.

Метою цієї статті є розроблення основних положень ком-
плексної методики оцінювання рівня підготовки органів вій-
ськового управління оперативної ланки за результатами про-
ведених навчань, тренувань і воєнних ігор.

Відповідно до запропонованих у [3] показників, комплексна 
методика оцінювання рівня підготовки органів військового 
управління (рис. 1) містить чотири часткові методики:

1) оцінювання якості рішення, що приймається на операцію 
(бойові дії);
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2) оцінювання своєчасності закінчення планування операції 
(бойових дій);

3) оцінювання відповідності (адекватності) навчання, тре-
нування чи воєнної гри можливому воєнному конфлікту;

4) оцінювання досягнутого рівня підготовки органу вій-
ськового управління.

Взаємозв’язок перших трьох методик реалізується через ади-
тивну згортку часткових показників у четвертій методиці.

Методика оцінювання якості рішення, що приймається 
на операцію (бойові дії), ґрунтується на застосуванні мето-
ду теорії ігор зі змішаними стратегіями. Зазвичай під час 
вироблення замислу на операцію (бойові дії) розглядають 
декілька варіантів (способів) застосування угруповань військ 
противника і своїх військ. Варіанти формують евристичним 
методом. Можливі комбінації (поєднання) варіантів (способів) 
застосування протиборчих угруповань військ (сил), які можуть 
розглядатися під час вироблення замислу на операцію (бойові 
дії), наведені на рис. 2.

Для кожної комбінації варіантів (способів) дій угруповання 
військ противника і своїх військ з використанням математичної 
моделі загальновійськового бою визначають математичні спо-
дівання відносних втрат протиборчих сторін. Кожен варіант 
бойових дій угруповання своїх військ перевіряють на відповід-
ність втрат критичним. Якщо втрати своїх військ перевищують 
критичні (допустимі), варіант вилучають з розгляду і здійсню-
ють його заміну. За показник ефективності застосування військ 
(сил) протиборчих сторін для розв’язання гри зі змішаними 
стратегіями приймають співвідношення

 С = VВ / VА;  VА > 0, (1)

де VВ і VА – математичні сподівання відносних втрат відповідно 
сторони, що обороняється, і сторони, що наступає.

Потім складають матрицю ефективності застосування 
військ (сил) протиборчих сторін (табл. 1).

У табл. 1 наведено значення показників ефективності Cij 
в разі застосування стороною, що наступає, стратегій Аі та 
стороною, що обороняється, стратегій Bj ( 1, ; 1, )i m j n= = .

Для розв’язання гри зі змішаними стратегіями (m × n) вико-
ристовується метод ітерацій [4]. Розв’язання гри (m × n) полягає 
в знаходженні змішаних стратегій протиборчих сторін:

Рис. 2. Можливі комбінації (поєднання) способів застосування про-
тиборчих угруповань військ (сил)
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Сітьовий графік роботи органу військового управління 
щодо планування операції (бойових дій) будують у такому 
порядку [5]:

складають перелік подій, які визначають закінчення елемен-
тарних робіт або їх сукупностей під час планування операції 
(бойових дій);

складають перелік елементарних робіт, які утворюють їх 
комплекс, що виконується під час планування операції (бо-
йових дій);

визначають часові характеристики виконання елементар-
них робіт;

описують зв’язки, що існують між елементарними робо-
тами.

Аналізуючи сітьовий графік, визначають математичне спо-
дівання загальної тривалості виконання всього комплексу робіт 

 

( ), 1, ; 1;

( ), 1, ; 1,

A i i
i

B j j
j

S p i m p

S q j n q

= = =

= = =

∑

∑
  

(2)

де pi – ймовірність застосування стороною, що наступає, стра-
тегії Аі ; qj 

 – ймовірність застосування стороною, що оборо-
няється, стратегії Bj 

.

Таблиця  1.  Матриця ефективності застосування протиборчих 
угруповань військ (сил)

Стратегії
сторони,

що наступає

Стратегії сторони, що обороняється

B1 B2 ... Bj ... Bn

A1 C11 C12 ... C1j ... C1n

A2 C12 C22 ... C2j ... C2n

... ... ... ... ... ... ...
Ai Ci1 Ci2 ... Cij ... Cin

... ... ... ... ... ... ...
Am Cm1 Cm2 ... Cmj ... Cmn

Внаслідок розв’язання гри отримують також ціну гри R. 
Щоб отримати значення частот pi

 

 і qj , достатньо провести 
15–20 ітерацій.

Під час вироблення замислу на операцію (бойові дії) ви-
значають один, доцільніший варіант (спосіб) застосування 
угруповання військ (сил). Можна вважати, що сторона, яка 
наступає, буде застосовувати спосіб, що відповідає max pi , 

1,i m= . Для сторони, що обороняється, прийнятнішим є спо-
сіб, який відповідає max qj , 1,j n= . У разі застосування цих 
способів значення показника ефективності С не може бути 
меншим за ціну гри для сторони, що наступає, і більшим за 
ціну гри для сторони, що обороняється. 

У ході проведення навчань (тренувань, воєнних ігор) ва-
ріант замислу застосування угруповання військ (сил) може 
корегуватися. Тому методика передбачає оцінювання ефек-
тивності застосування протиборчих угруповань військ (сил) 
за кінцевими результатами навчання (тренування, воєнної 
гри). Тоді показник якості рішення на операцію (бойові дії) 
визначають за формулою [3]

  
Pяк (С ≤ R) = Ф

 c
0,5,R C⎛ ⎞−

+⎜ ⎟σ⎝ ⎠  
  

(3)

де Ф(…) – функція Лапласа; σс – середньоквадратична похибка 
у визначенні співвідношення відносних втрат протиборчих 
сторін (можна взяти σс = 0,066С).

Структурну схему методики оцінювання якості рішення на 
операцію (бойові дії) показано на рис. 3. 

Методика оцінювання своєчасності закінчення планування 
операції (бойових дій) заснована на використанні результатів 
розрахунку сітьового графіка виконання комплексу робіт орга-
ном військового управління. За показник прийнята ймовірність 
закінчення планування операції (бойових дій) в установлений 
термін.

Рис. 3. Структурна схема методики оцінювання якості рішення, 
що приймається на операцію (бойові дії)
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(критичний шлях) mT і його середньоквадратичне відхилення 
σT . Імовірність закінчення планування операції в установлений 
термін Т0 визначають за формулою [3]

 

Pзак (T ≤ T0 ) = Ф

 

0 0,5.T

T

T m⎛ ⎞−
+⎜ ⎟σ⎝ ⎠  

(4)

Методика передбачає також розрахунок повного резерву 
тривалості елементарних робіт.

Структурну схему методики оцінювання своєчасності за-
кінчення планування операції (бойових дій) і розрахунку ре-
зервів тривалості виконання елементарних робіт показано на 
рис. 4.

Методика оцінювання відповідності (адекватності) на-
вчання (тренування, воєнної гри) можливому воєнному конфлік-
ту ґрунтується на порівнянні їхніх показників і характеристик 
та врахуванні коефіцієнтів активності й напруженості роботи 
органу військового управління [2]. Сукупність таких показни-
ків і характеристик наведено в табл. 2. Перелік цих показників 
і характеристик може змінюватися й доповнюватися залежно 
від виду воєнного конфлікту і наявності певних військ (сил) 
та озброєння протиборчих сторін.

Таблиця  2.  Сукупність показників і характеристик, які доцільно 
використовувати для оцінювання адекватності навчання (тренуван-
ня, воєнної гри) можливому воєнному конфлікту

Показник, характеристика Воєнний
конфлікт

Навчання
(тренування,
воєнна гра)

Співвідношення військ (сил) протиборчих 
сторін:

танкових військ

механізованих військ

артилерії

армійської авіації

бомбардувальної та штурмової авіації

винищувальної авіації

крилатих ракет повітряного та морського 
базування

протиповітряної оборони

кораблів ВМС

к
1x
к
2x
к
3x
к
4x
к
5x
к
6x

к
7x

к
8x

к
9x

н
1x
н
2x
н
3x
н
4x
н
5x
н
6x

н
7x

н
8x

н
9x

Загальне співвідношення військ (сил) проти-
борчих сторін к

10x н
10x

Площа території, яка може бути охоплена 
бойовими діями військ (сил), тис. км2 к

11x н
11x

Ширина смуги оборони (наступу) чи подо-
лання державного кордону, км к

12x н
12x

Тривалість операції (бойових дій), діб к
13x н

13x

Відповідність форми (форм) бойового за-
стосування військ (сил) сучасним поглядам 
на ведення збройної боротьби к

14x н
14x

Відповідність способів бойового застосу-
вання угруповання військ (сил) тенденціям 
розвитку збройної боротьби к

15x н
15x

                 

Показники та характеристики к к н н
1 13 1 13,x x x x− −  визначають 

числовим методом, а к к н н
14 15 14 15, , ,x x x x  – методом експертного 

опитування.
Коефіцієнт активності навчання (тренування, воєнної гри) 

розраховують за формулою [2]

Рис. 4. Структурна схема методики оцінювання своєчасності закін-
чення планування операції (бойових дій) і розрахунку резервів трива-
лості виконання елементарних робіт



Наука і оборона 2’2009

Комплексна методика 
оцінювання рівня підготовки 

органів військового управління 
оперативної ланки

43

 

а.д
а.н

пл

1 ; 1, ,k

k

T
K k z

z T
= =∑

  

(5)

де z – кількість підрозділів (центрів, груп), що беруть участь у 
плануванні операції (бойових дій); Tа.д k – тривалість активної 
діяльності k-го підрозділу; Tпл – тривалість планування опера-
ції (бойових дій) без тривалості сну, приймання їжі тощо.

Для розрахунку коефіцієнта напруженості роботи органу 
військового управління використовують залежність, яка від-
повідає підходу, викладеному в [2], 

  

навч
н.р
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k

k krk r
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(6)

де Rk  – кількість параметрів, що характеризують роботу k-го під-
розділу; Vнавч kr – значення r-го параметра, який характеризує ро-
боту k-го підрозділу органу військового управління; Vпотр kr – 
потрібне або задане значення цього параметра.

Такими параметрами можна вважати кількість розроблю-
ваних документів, кількість розрахункових задач або моделей, 
які застосовуються під час планування операції (бойових дій) 
та ін.

Ступінь адекватності навчання (тренування, воєнної гри) 
можливому воєнному конфлікту визначають за умовою, що 
показники та характеристики, які використовуються для 
порівняння навчання (тренування, воєнної гри) та воєнного 
конфлікту, рівнозначні. У цьому разі ступінь адекватності на-
вчання (тренування, воєнної гри) воєнному конфлікту можна 
визначити за формулою
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де N – кількість показників і характеристик, що використову-
ються для порівняння навчання (тренування, воєнної гри) та 
воєнного конфлікту.

У методиці оцінювання досягнутого рівня підготовки 
органу військового управління експертним шляхом визначають 
вагові коефіцієнти α1, α2, α3 часткових показників Pяк, Pзак, Kад. 
Для цього використовують метод ранжирування. Узгодженість 
оцінок, які надаються експертами, перевіряють за допомогою 
коефіцієнта конкордації.

Досягнутий рівень підготовки органу військового управ-
ління визначають за формулою [6]

  д 1 як 2 зак 3 ад .Q P P K= α + α + α   (8)

Отже, запропонована методика дає змогу оцінювати рівень 
підготовки органу військового управління за результатами 
вироблення замислу, планування операції (бойових дій) та 
організації навчань (тренувань, воєнних ігор). Ця методика 
може використовуватися в штабах під час організації навчань 
(тренувань, воєнних ігор) та проведення їх у ході оперативної 
підготовки.
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Стратегія національної безпеки України [1] серед 
важливих національних інтересів визначає ство-
рення безпечних умов життєдіяльності населен-
ня та захист навколишнього природного середо-
вища. У цьому документі констатується поси-

лення екологічних і техногенних загроз національній безпеці 
через недопустимо високе антропогенне навантаження на 
довкілля.

Станом на кінець 2008 р. в Україні функціонувало понад 
14 500 потенційно небезпечних підприємств та інших об’єктів, 
стосовно яких постійно існує потенційна загроза виникнення 
надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та іншого характеру 
[2]. До таких об’єктів насамперед належать атомні електро-
станції, великі гідроспоруди, об’єкти хімічної промисловості, 
склади, бази й арсенали Збройних Сил України, а також вироб-
ничо-ремонтні підприємства Міністерства оборони України, 
які мають на своїй території небезпечні технологічні об’єкти 
або на яких виконуються роботи з ремонту, обслуговування й 
утилізації боєприпасів, озброєння та військової техніки. Щіль-
ність розташування в Україні об’єктів підвищеної небезпеки 
(ОПН) така, що в разі одночасного виникнення НС на кількох 
ОПН зони можливого ураження населення, накладаючись одна 
на одну, можуть охопити територію площею сотні й тисячі 
квадратних кілометрів. 

Потрібно брати до уваги також ланцюгову реакцію, вна-
слідок якої процес виникнення та поширення НС може набути 
непередбачуваного масштабу аж до загальнонаціональної 
катастрофи. За висновками Уряду України, на сьогодні стан 
близько 950 ОПН може призвести до виникнення надзвичай-
них ситуацій державного та реґіонального рівнів [2]. Тому 
забезпечення ефективного функціонування єдиної державної 
системи цивільного захисту, запобігання техногенним та іншим 
катастрофам і ліквідації їх наслідків належить до стратегічних 
пріоритетів політики національної безпеки. 

Основними напрямами цієї політики Стратегія національ-
ної безпеки України визначає:

підвищення ефективності випереджального отримування 
інформації для своєчасного виявлення існуючих і нових типів 
загроз, розроблення дієвих заходів щодо запобігання цим за-
грозам та їх нейтралізації;

інформаційно-аналітичну підтримку діяльності органів 
державної влади, передусім в умовах кризових і надзвичайних 
ситуацій;

впровадження для цього захищених інформаційно-телеко-
мунікаційних мереж.

В Україні створено розвинену нормативно-правову базу з 
питань цивільного захисту [2–6], провідне місце в якій належить 
Закону України “Про захист населення і територій від надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру” [3]. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади,  компетенцією якого є питання захисту населення і те-
риторій від надзвичайних ситуацій техногенного й природного 
характеру, – це Міністерство України з питань надзвичайних 
ситуацій та в справах захисту населення від наслідків чорно-
бильської катастрофи (МНС України). Інші центральні органи 
виконавчої влади, до яких входить і Міністерство оборони 
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України, також виконують визначені законодавством функції в 
цій сфері діяльності – розробляють і здійснюють організаційні 
та інженерно-технічні заходи у своїй галузі, забезпечують 
здійснення підприємствами, установами та організаціями, що 
належать до сфери їх управління, заходів щодо запобігання ви-
никненню надзвичайних ситуацій, проведення, в разі потреби, 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 
1999 р. № 2303 [5] затверджено Програму створення в Україні 
єдиної Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань 
надзвичайних ситуацій (УІАС НС), яка має забезпечувати:

науково обґрунтоване прогнозування можливого виник-
нення НС та їх наслідків; 

інформаційну взаємодію та координацію роботи органів 
виконавчої влади із запобігання виникненню НС чи ліквідації 
їх наслідків;

сумісність інформації різних джерел щодо запобігання 
виникненню НС чи ліквідації їх наслідків на основі викорис-
тання єдиних принципів побудови баз даних, єдиної сертифі-
кованої картографічної інформації та єдиних класифікаторів 
стандартів. 

Проте в нашій країні вимоги чинних нормативно-правових 
документів і державних програм не завжди виконуються пов-
ною мірою. 

16 травня 2008 р. відбулося засідання Ради національної 
безпеки та оборони України, на якому розглянуто стан функці-
онування єдиної державної системи запобігання надзвичайним 
ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування 
на них. За результатами засідання Президент України видав 
Указ № 590/2008 від 26.06.2008 [6], у якому вказано на серйозні 
недоліки формування та реалізації державної політики в зазна-
ченій сфері та визначено завдання щодо їх усунення. Зокрема, 
Президент України вимагає створення протягом 2008–2009 рр. 
цілісної системи моніторингу та прогнозування надзвичайних 
ситуацій у сфері природно-техногенної безпеки.

На виконання зазначеного Указу Кабінет Міністрів Украї-
ни видав розпорядження від 20 серпня 2008 р. № 1156-р [2], 
в якому констатується невпорядкованість структури єдиної 
системи цивільного захисту та потреба оптимізації управління  
його процесами. У розпорядженні йдеться про те, що у сфері 
цивільного захисту одночасно існують система Цивільної 
оборони України, єдина державна система запобігання надзви-
чайним ситуаціям і реагування на них, а також єдина система 
цивільного захисту, створення якої не закінчене. Система моні-
торингу та прогнозування надзвичайних ситуацій функціонує у 
вигляді реґіональних, галузевих або самостійних підсистем, не 
об’єднаних у єдиний інформаційно-аналітичний комплекс. Як 
наслідок названих та інших недоліків, лише за 1997–2007 рр. 
зареєстровано понад 4,5 тис. надзвичайних ситуацій (у тому 
числі близько 2,4 тис. техногенного характеру), внаслідок яких 
загинуло близько 4500 осіб, а держава зазнала збитків майже 
на 7 млрд грн [2]. 

Розпорядженням [2] схвалено концепцію Загальнодержавної 
цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009–2013 рр. 
Метою Програми є створення умов для зменшення ризику ви-
никнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого 

рівня захисту населення й територій від їх наслідків, а також 
для удосконалення механізму оперативного реагування на над-
звичайні ситуації, оптимізації системи управління процесами 
цивільного захисту та підвищення ефективності функціону-
вання єдиної системи цивільного захисту.

Одним з найважливіших напрямів реалізації Програми є 
підвищення ефективності системи моніторингу та прогно-
зування надзвичайних ситуацій. Виконання цього завдання 
неможливе без створення спеціалізованої інформаційно-
аналітичної системи, яка б забезпечувала підтримку прийняття 
рішень на різних рівнях управління щодо запобігання виник-
ненню аварій і надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслід-
ків. Очевидно, що значною мірою це стосується і військових 
об’єктів, які впродовж останніх років неодноразово ставали 
ареною серйозних надзвичайних ситуацій.

Програмою забезпечення живучості та вибухопожежобез-
пеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів 
Збройних Сил України на 1995–2015 рр. [7] визначено загальні 
вимоги та передбачено планове впровадження на військових 
об’єктах підвищеної небезпеки (ВОПН) заходів щодо забез-
печення надійного збереження озброєння, ракет і боєприпасів, 
а також створення умов, які гарантують безпеку населення та 
народногосподарських об’єктів у разі виникнення аварійних 
ситуацій. У рамках цієї Програми на всіх ВОПН мають бути 
створені локальні (об’єктові) системи раннього виявлення над-
звичайних ситуацій та оповіщення особового складу.

Щодо загальнодержавних проблем, то однією з найактуаль-
ніших є створення єдиної Урядової інформаційно-аналітичної 
системи з питань надзвичайних ситуацій, насамперед для 
моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій із за-
стосуванням сучасних інформаційних технологій. 

Обґрунтування засад і концептуальних рішень щодо побу-
дови УІАС НС та її підсистем є предметом наукових дискусій і 
обговорень [8–17], у тому числі й за участю військових фахів-
ців. Розглядаються різні аспекти використання інформаційних 
технологій для моніторингу стану потенційно небезпечних 
об’єктів, прогнозування НС, запобігання їм та управління 
ліквідацією їх наслідків. У цій статті викладено деякі резуль-
тати роботи Інституту проблем математичних машин і систем 
Національної академії наук України (ІПММС НАНУ) в напрямі 
створення окремих структурних елементів УІАС НС, насам-
перед в інтересах Збройних Сил України. 

На військових об’єктах небезпека для людей і довкілля 
може виникати з багатьох причин, основними з яких є:

порушення вимог технологічного регламенту зберігання, 
обслуговування та транспортування озброєння, військової 
техніки, інших засобів, речовин і майна;

технічна зношеність обладнання систем життєзабезпечення 
об’єкта, аварійний стан його технологічних та інженерних 
споруд і мереж;

невиконання норм і правил техніки безпеки під час роботи 
з вибухонебезпечними, легкозаймистими матеріалами та сиро-
виною, хімічними або отруйними речовинами та ін.;

дія природних чинників (зливи, зсуви, землетруси, повені 
тощо);

диверсійні й терористичні акти та ін.
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Для виявлення ознак наближення та розвитку НС важли-
во мати повну й достовірну первинну інформацію про стан 
ВОПН, яка дає змогу:

об’єктивно оцінювати стан ВОПН з позиції рівня потен-
ційної небезпеки;

своєчасно виявляти чинники, що сприяють виникненню 
НС на об’єкті, та ступінь їх небезпечності;

оцінювати ймовірність виникнення НС та прогнозувати 
їх наслідки;

обґрунтовувати можливі варіанти дій (заходів) щодо запо-
бігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків; своєчасно 
приймати відповідні рішення.

Отже, ефективний моніторинг поточного стану ВОПН є 
важливою передумовою своєчасного запобігання надзвичай-
ним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. Загалом можна вести 
мову про управління безпекою ВОПН через комплекс захо-
дів щодо недопущення дезорганізації його функціонування – 
від моніторингу стану об’єкта до управління процесом ліквіда-
ції наслідків надзвичайної ситуації. З огляду на складність і 
швидкоплинність процесів, які зумовлюють виникнення та 
розвиток надзвичайних ситуацій, а також на величезні обсяги 
відповідної інформації, ефективне управління безпекою ВОПН 
можливе лише з використанням сучасних інформаційних 
технологій.

Залежно від обстановки, процес управління безпекою ВОПН 
доцільно розглядати з позиції встановлених Кабінетом Міні-
стрів України [4] режимів функціонування єдиної державної 
системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного й 
природного характеру та реагування на них: 

режиму повсякденної діяльності; 
режиму підвищеної готовності;
режиму діяльності в надзвичайній ситуації (або в надзви-

чайному стані, який запроваджується в Україні або на окремих 
її територіях у порядку, визначеному Конституцією України та 
Законом України “Про надзвичайний стан”). 

На думку авторів, самостійне значення має також так званий 
постнадзвичайний режим.

У режимі повсякденної діяльності основний зміст управ-
ління безпекою ВОПН полягає в моніторингу його стану, 
виявленні можливих причин і джерел небезпеки та прийнятті 
рішень щодо заходів запобігання виникненню НС. 

Під час моніторингу стану ВОПН виявляються та оціню-
ються всі умови й чинники, які впливають на рівень безпеки, 
визначаються та реалізуються відповідні заходи й дії щодо 
збереження та, в разі потреби, підвищення цього рівня. 

Завчасно плануються також заходи й дії щодо ліквідації 
наслідків можливих НС. Цінність таких планів полягає в 
скороченні тривалості здійснення оперативних заходів у разі 
виникнення НС.

Для виконання зазначених завдань потрібно мати повну, 
достовірну, оперативну й наочну інформацію про стан об’єкта. 
Ця інформація потрібна також і в інших режимах функціону-
вання ВОПН. Вона має надаватися за відповідними запитами 
не лише адміністрації ВОПН, але й керівництву вищих рівнів, 
як для інформування, так і для узгодженого прийняття рішень 
на різних рівнях управління.

Визнаним способом інформаційно-аналітичного забезпе-
чення процесу управління безпекою ВОПН є впровадження 
на основі сучасних інформаційних технологій електронного 
паспорта ВОПН [13] – інформаційної моделі об’єкта, яка 
становить основу управління його безпекою в усіх режимах 
функціонування та служить базисом для створення відповідної 
інформаційно-аналітичної системи. 

Обов’язкова паспортизація потенційно небезпечних 
об’єктів передбачена чинною нормативно-правовою базою з 
питань цивільного захисту. Згідно з Положенням про паспор-
тизацію таких об’єктів, затвердженим наказом МНС України 
від 16.08.2005 р. № 140, розроблення паспортів покладено 
на МНС України. Передбачено 12 форм паспортів, які відпо-
відають різним за напрямами господарської діяльності видам 
об’єктів (підприємство, вугільна шахта, гідротехнічний об’єкт, 
кар’єр, автозаправна станція, залізнична станція, магістраль-
ний трубопровід тощо). 

На жаль, для військових об’єктів підвищеної небезпеки 
(насамперед складів, баз, арсеналів) форму паспорта не перед-
бачено. Не розроблено також динамічну електронну версію 
паспорта, яка дає змогу формувати бази даних паспортів ВОПН 
та оперативно вносити в них зміни, а також будувати розга-
лужену систему запитів з використанням геоінформаційних 
технологій. 

Фахівцями Інституту проблем математичних машин і 
систем Національної академії наук України розроблено і прак-
тично апробовано та погоджено з МНС України електронний 
паспорт ВОПН, який відповідає зазначеним вимогам.

До електронного паспорта входять дані, потрібні для оціню-
вання обстановки та прийняття рішень щодо управління без-
пекою об’єкта в різних режимах його функціонування. Для 
зручності ці дані доцільно групувати окремими блоками за озна-
ками ступеня деталізації та важливості з погляду безпеки. 

У першому блоці містяться загальні відомості про об’єкт і 
джерела небезпеки, про обладнання, технологічні процеси, засоби 
й речовини, що використовуються або зберігаються на об’єкті, про 
особовий склад підрозділів обслуговування та цивільне населен-
ня, що мешкає навколо об’єкта. Якщо на об’єкті були прецеденти 
надзвичайних ситуацій, то в цьому блоці наводяться дані про їх 
причини та порядок і способи ліквідації їх наслідків.

У другому блоці подається вичерпна інформація про 
кількість, місця розташування та характеристики наявних на 
об’єкті озброєння, військової техніки, боєприпасів, пально-
мастильних матеріалів і небезпечних речовин, а також про 
небезпечні технологічні процеси, сховища, платформи, 
майданчики, трубопроводи, резервуари, виробничі споруди 
тощо. У цьому блоці наводяться характеристики об’єктів (на-
селення, інфраструктури, водоймищ та ін.), які можуть зазнати 
безпосереднього негативного впливу надзвичайної ситуації з 
урахуванням її максимально можливого рівня. 

У третьому блоці містяться дані щодо всіх систем жит-
тєзабезпечення об’єкта (водо-, тепло- та електропостачання, 
зв’язку, охорони, блискавкозахисту, пожежогасіння тощо), 
транспортних мереж, під’їзних шляхів, сил і засобів, які можуть 
бути залучені до виконання запобіжних заходів та ліквідації 
наслідків НС.
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З погляду авторів, надзвичайно важливою є наявність в 
електронному паспорті Генерального плану об’єкта та від-
повідних технологічних схем, які забезпечують просторове 
подання всіх складових ВОПН з використанням засобів і при-
йомів геоінформаційних технологій. Це дає змогу користува-
чеві, навіть малокваліфікованому стосовно таких технологій, 
упродовж лічених секунд отримувати наочну інформацію про 
будь-який аспект функціонування об’єкта (фотографії, космічні 
знімки, відеоматеріали та ін.), тобто здійснювати моніторинг 
ВОПН не лише фактографічно, але й візуально.

Основну інформацію про об’єкт доцільно відображати в 
електронному паспорті у вигляді сукупності взаємопов’язаних 
таблиць даних, значення яких аналізуються в процесі моні-
торингу.

Для проведення аналізу пропонується застосовувати апарат 
математичної логіки, спираючись на синтаксичні категорії да-
них, що входять до таблиць, та їх структурні зв’язки. Крім того, 
слід використовувати логіку здорового глузду, яка ґрунтується 
на міркуваннях, знаннях і досвіді як розробника системи, так 
і користувачів. Твердження, які подаються у вигляді функцій 
алгебри логіки, зважуються оцінками, що характеризують іс-
тинність кожного твердження.

Будь-яку таблицю паспорта пропонується розглядати як 
скінченну сукупність окремих функцій (записів), кожну з яких 
можна зіставити з рівнозначною функцією, що є суперпозицією 
окремих полів запису [17]. 

В основу алгоритму моніторингу стану ВОПН пропону-
ється покласти аналіз значень кожного і-го запису таблиць 
паспорта стосовно безпеки ВОПН, результатом якого є фор-
мула порівняльних оцінок для всіх чи певним чином відібра-
них полів таблиць. Операції реляційної алгебри дають змогу 
об’єднувати відношення Ri за доменом A з відношенням Rj за 
доменом B: 

 Ri [AθB] Rj ,

де θ – відношення порівняння А і В.
Наприклад, щодо складу боєприпасів як домени можуть 

розглядатися класи боєприпасів, що реально зберігаються, та 
аналогічні їм класи, що відповідають встановленим норматив-
ним вимогам, які стосуються:

розподілу боєприпасів за групами вибухопожежної небез-
пеки;

спільного зберігання боєприпасів різних видів в одному 
сховищі;

обмеження завантаження одного сховища за масою ви-
бухових речовин;

обмеження завантаження одного сховища за тепловим на-
вантаженням;

мінімально допустимих відстаней між сховищами з боє-
припасами залежно від виду боєприпасів;

забезпечення потрібного рівня живучості складу та ін.
Повнота й адекватність оцінювання ситуації, до якої вхо-

дять зазначені компоненти, залежать від наявності відповідної 
статистичної чи експертної інформації. Складність проблем-
ного середовища ВОПН потребує створення бази знань, яка 
віддзеркалює стан і властивості всієї сукупності структурних 

елементів об’єкта та їх взаємозв’язок у контексті виконання 
конкретних завдань безпеки. Адекватне виконання цього за-
вдання є важливою передумовою інформаційної цілісності 
й несуперечності знань щодо ВОПН, пошуків релевантної 
інформації тощо. 

Сукупність даних, що характеризують ВОПН, можна по-
дати ситуаційним описом знань:

 S = 〈V1, …, Vі , …, Vm 〉,

де S – сукупність початкових даних про ситуації; Vi – i-те ви-
словлення ( 1,i m= ).

Концептуальна модель типової задачі оцінювання ситуації 
може мати вигляд

 M = 〈R, S, P, D 〉,

де R – множина можливих висновків про ситуацію, яка відобра-
жає узагальнену логіку експертів; P – аналітичні залежності, 
які за даними S формують висновки r ∈ R; D – механізми, що 
забезпечують відбір із S ситуаційних чинників S

≈  чинників з 
урахуванням сформованого висновку r ∈ R:

 S
≈ ⊂ S [S = D(r)].

Ситуаційні чинники S
≈  виявляються з використанням зміс-

тових вербальних категорій.
Формальне подання процедури оцінювання ситуації та 

прийняття рішень має вигляд

 F : A → R,

де { }, 1,lF F l L= =  – система несуперечливих правил; Fl – 
предикат, який визначається умовами

 

1, якщо ;
0, в iншому разi;

i l
l

A K
F

∈⎧
= ⎨

⎩

 L – кількість несуперечливих правил; A – множина можливих 
наборів значень показників (описів можливих ситуацій), яка 
поділяється на класи Kl ; Ai – показник i-ї ситуації; 1,i M= , 
тобто кількість показників, що характеризують ситуацію, не 
перевищує множини можливих висновків про неї.

За наявності в початкових даних про ситуації значень усіх 
показників, які потрібні для розв’язання задачі, висновок 
формується через визначення істинності кожної елементарної 
кон’юнкції кожного предикатного правила Fl , яке дає умови 
формування розв’язувань задачі оцінювання ситуації в цілому 
згідно з заздалегідь розробленою процедурою. Результат Rl 
розв’язання кожної підзадачі визначається показниками набору 
початкових даних про ситуацію. 

Перевагами використання нечіткої логіки у разі виявлення 
ознак кризової ситуації є, по-перше, простота порівняно зі 
статистичними методами, які потребують значних обсягів ста-
тистичних даних і складних обчислень для отримання величин 
імовірності різних подій, по-друге – адитивне наближення зі 
збереженням потрібної точності. 

У режимі повсякденної діяльності виконуються також за-
вдання підготовки до оцінювання стану об’єкта в режимі над-
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звичайної ситуації: формування різнопланових електронних 
карт, вибір оптимальних шляхів під’їзду до ВОПН, моделюван-
ня динаміки розвитку надзвичайних ситуацій прогнозованого 
типу та ін. [9].

Це найбільш трудомісткий режим управління безпекою 
ВОПН. Чим якіснішим та оперативнішим є виконання завдань 
повсякденної діяльності, тим меншою буде ймовірність ви-
никнення НС на об’єкті.

Режим підвищеної готовності наступає, якщо в процесі 
моніторингу стану ВОПН виявлено загрозу виникнення НС або 
коли надійшло повідомлення з інших відомчих чи державних 
структур про потенційну чи реальну НС, яка виникла за межа-
ми ВОПН, але загрожує поширенням свого впливу на його те-
риторію та діяльність.

Основними завданнями управління безпекою ВОПН у цьому 
режимі є розроблення та реалізація детальних планів заходів 
щодо запобігання НС або послаблення її наслідків, насамперед 
своєчасна підготовка відповідних сил і засобів до ліквідації на-
слідків НС. Виконання цих та інших завдань потребує аналізу 
величезного обсягу інформації, розроблення (уточнення, узго-
дження з керівництвом вищого рівня та взаємодіючими струк-
турами) детальних планів дій за всіма можливими варіантами 
розвитку ситуації, оперативної постановки завдань виконавцям 
відповідних заходів, контролю за їх виконанням та ін. Крім того, 
мають бути приведені в режим підвищеної готовності військові 
підрозділи, які будуть залучені до ліквідації наслідків можливої 
НС. Тобто у складі ІАС ВОПН має бути також блок моніторингу 
стану готовності цих підрозділів [10, 11]. 

Для прийняття відповідних рішень у режимі підвищеної 
готовності використовуються дані електронного паспорта 
ВОПН та заздалегідь створена база знань, яка містить систему 
моделей виникнення й розвитку НС. 

Режим діяльності в надзвичайній ситуації характеризується 
максимально жорсткими вимогами до системи управління без-
пекою ВОПН. Передусім це стосується оперативного прийняття 
та своєчасного виконання рішень щодо проведення рятувальних 
та інших робіт з мінімізації й ліквідації наслідків НС. Для цього 
зазвичай створюється одна чи кілька оперативних груп відповід-
ного рівня залежно від масштабу НС. Інформаційним базисом 
діяльності оперативних груп є напрацьовані в попередніх 
режимах функціонування ВОПН бази даних та бази знань, за 
допомогою яких з урахуванням оперативної інформації з місця 
подій приймаються відповідні рішення, організовується й конт-
ролюється їх ресурсне забезпечення та своєчасне виконання.

Досвід навчань і реальних подій в умовах надзвичайних 
ситуацій переконує в тому, що для роботи оперативних груп 
потрібні сучасні засоби відображення інформації колективного 
користування – великі настінні табло, екрани тощо, на яких у 
реальному масштабі часу подається Генеральний план ВОПН 
з усіма елементами поточної обстановки – дислокацією та 
станом сил і засобів, залучених до ліквідації наслідків НС, 
забезпеченістю їх ресурсами тощо [11]. 

Технологія управління безпекою в усіх режимах функціо-
нування ВОПН має передбачати обов’язкове електронне доку-
ментування всіх рішень і дій. Збереження в незмінному вигляді 
розпорядчих і звітних документів дає змогу створити своєрідну 

електронну “чорну скриньку”, як це робиться на літаках, для 
проведення аналізу та оцінювання всіх дій і процесів.

У постнадзвичайному режимі діяльності ВОПН найваж-
ливішими щодо управління безпекою є такі завдання:

відновлення порушених (втрачених) елементів системи 
управління безпекою ВОПН, якщо це сталося внаслідок НС; 

аналіз причин, що призвели до виникнення НС; вжиття 
заходів стосовно усунення цих та інших причин надалі;

оцінювання дій посадових осіб і персоналу ВОПН, а також 
оперативних груп під час ліквідації НС та її наслідків;

розроблення на майбутнє стратегії запобігання аналогічним 
НС та ліквідації їх наслідків; підготовка відповідних норма-
тивних документів;

занесення до електронного паспорта ВОПН опису НС та 
заходів, що вживалися для ліквідації її наслідків, як прецеденту 
для використання надалі у відповідній базі знань. 

Виконанню цих завдань значною мірою сприятиме інфор-
мація, накопичена у згаданій електронній “чорній скриньці”.

Електронний паспорт кожного ВОПН, база даних електрон-
них паспортів та пов’язана з нею база знань разом з відповід-
ними засобами приймання, відображення, зберігання, пере-
робки та передавання інформації утворюють інформаційно-
аналітичну систему, яка є підсистемою ІАС вищого рівня, аж 
до єдиної Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань 
надзвичайних ситуацій.

У Збройних Силах України збирання, аналіз, узагальнення та 
відображення інформації про стан ВОПН і надзвичайні ситуації, 
що трапилися, підтримка прийняття рішень з питань ліквідації їх 
наслідків, організація та контроль виконання відповідних заходів 
покладені на Головний командний центр Збройних Сил України. 
Для підвищення ефективності виконання цих складних завдань 
Інститут проблем математичних машин і систем Національної 
академії наук України розробив комплекс інформаційно-
аналітичних систем і програмних засобів, які пропонуються 
для дослідної експлуатації з подальшим упровадженням на 
ГКЦ, у командуваннях видів Збройних Сил України, а також 
безпосередньо на військових об’єктах підвищеної небезпеки. 
Цей комплекс розроблено в середовищі Windows – XP, СУБД 
ORACLE (версія 8.2) та Arc Map (версія 8.2). 

Комплекс інформаційно-аналітичних систем і програмних 
засобів містить підсистеми:

формування електронного паспорта ВОПН;
формування бази даних паспортів ВОПН;
моніторингу стану ВОПН;
моніторингу стану сил і засобів Збройних Сил України, які 

залучаються до ліквідації наслідків НС;
формування плану заходів з підготовки підрозділів Збройних 

Сил України, визначених для участі в ліквідації наслідків НС та 
контролю за їх виконанням;

моделювання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з витоком 
хімічно небезпечних речовин;

інформаційно-довідкових даних про зразки озброєння та 
військової техніки;

класифікатор умовних знаків, гармонізований з умовними 
знаками армій країн НАТО, та програмні засоби для його ви-
користання;
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програмні засоби нанесення оперативної обстановки на циф-
рову карту з використанням класифікатора умовних знаків;

адміністрування бази даних;
оперативного реагування на НС та підтримки процесу 

управління силами й засобами Збройних Сил України в про-
цесі ліквідації наслідків НС.

Частина підсистем комплексу пройшла експериментальні 
випробування або дослідну експлуатацію й дістала високу 
оцінку фахівців Збройних Сил України. Підсистема моніторингу 
стану ВОПН експлуатувалася в декількох військових частинах 
та в ГКЦ Збройних Сил України й отримала позитивну оцін-
ку. Розробка “Прогнозування та оцінка наслідків катастроф з 
хімічною речовиною об’єкта Збройних Сил України” (шифр 
“Хмара”) протягом 40 діб апробована відповідними військовими 
фахівцями в різних умовах і дістала позитивний експертний 
висновок з рекомендацією до впровадження в Збройних Силах 
України. Класифікатор умовних знаків рішенням начальника 
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил Укра-
їни також успішно апробований у Збройних Силах України.

Упровадження запропонованої багаторівневої системи 
управління безпекою ВОПН дасть органам військового управ-
ління такі важливі переваги:

оперативне, в міру виникнення змін на об’єкті, отримання 
інформації про стан ВОПН;

подання інформації про ВОПН і стан навколишнього 
середовища з використанням цифрових карт і сучасних гео-
інформаційних технологій;

забезпечення повною, наочною й оперативною інформа-
цією про стан безпеки ВОПН з використанням різних джерел 
і форм її подання (цифрові карти, схеми, графіки, фото- й 
відеоматеріали, космічні зйомки), необхідною для прийняття 
рішень щодо усунення загрози виникнення НС та адекватного 
оцінювання обстановки в разі виникнення НС;

створення бази знань для прогнозування можливих НС на 
ВОПН; моделювання динаміки їх розвитку та розроблення 
стратегій ліквідації НС та їх наслідків; 

підвищення оперативності прийняття рішень щодо лікві-
дації наслідків НС та контролю за їх виконанням;

забезпечення електронною “чорною скринькою” з до-
кументальною констатацією всіх подій, заходів і рішень, що 
стосуються ліквідації НС та її наслідків;

здійснення оперативного контролю за станом готовності 
сил і засобів, залучених до ліквідації НС, до виконання по-
кладених на них завдань;

отримання оперативної інформації про тактико-технічні 
характеристики засобів, які використовуються для ліквідації 
НС, щодо їх ефективності;

уможливлення ефективнішої співпраці з сусідніми країна-
ми в ліквідації НС міждержавного рівня завдяки використанню 
класифікатора умовних знаків, гармонізованого з умовними 
знаками армій країн НАТО;

інтегрування функцій управління безпекою ВОПН у рамках 
Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил 
України.

Розроблені Інститутом проблем математичних машин і сис-
тем Національної академії наук України електронний паспорт і 

прототип програмних засобів для підтримки прийняття рішень 
щодо управління безпекою ВОПН у всіх режимах функціону-
вання можуть бути адаптовані до використання в будь-якому 
міністерстві (відомстві), яке має в підпорядкуванні потенційно 
небезпечні об’єкти. 
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Пропонується новий принцип ведення машинних словників для лінгві-
стичного забезпечення систем машинного перекладу з використан-
ням територіально розподілених вузлів комутації мережі обміну да-
ними. Це дає змогу значно збільшити темпи поповнення словників, 
централізувати процес їх ведення, зменшити матеріальні й часові 
затрати та підвищити якість сформованих словників.
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Національні інтереси держави неможливо забез-
печити без застосування новітніх інформаційних 
технологій [1]. Інформаційні ресурси становлять 
одне з основних багатств суспільства і знач-
ною мірою визначають рівень його розвитку. 

Створення нових інформаційних технологій та систем має 
забезпечувати потреби користувачів щодо пошуку, аналізу й 
оперативного використання потрібної інформації [2].

Нині у військовій сфері постала проблема, пов’язана з 
потребою оперативного перекладу з іноземних мов значних 
масивів інформації, які динамічно оновлюються та містять 
велику кількість термінів і понять майже з усіх галузей знань. 
Розв’язання цієї проблеми передбачає використання новітніх 
інформаційних технологій, зокрема машинного перекладу. 
Зазначимо, що машинні словники – це найважливіша складова 
систем машинного перекладу (СМП), оскільки якість перекла-
ду текстів залежить передусім від їхньої якості. Ці словники 
мають максимально відбивати поняттєве багатство природних 
мов і містити перекладні еквіваленти слів і сполучень, що 
входять до їх складу.

Дійсно, у військовій сфері наявні не лише пріоритетні під-
мови – загальна лексика, техніка, математика тощо, але й специ-
фічні – оперативне мистецтво, військово-гуманітарна, військово-
технічна складові і т. ін. У розвинених мовах кількість понять, 
виражених словосполученнями, в сотні разів більша за кількість 
понять, виражених окремими словами. Однослівних наймену-
вань понять налічується в цих мовах дещо більше ста тисяч, 
а понять, виражених словосполученнями, багато мільйонів.

Останніми десятиріччями дуже часто потребують перекла-
ду тексти змішаного характеру – військові, юридичні, технічні, 
політичні, економічні та ін., в процесі роботи з якими домага-
ються виконання головної функції перекладу – не естетичної, 
загальнокультурної, а інформаційної й комунікативної. Щоб 
підвищувати якість перекладу, потрібно постійно поповнюва-
ти словники, звертаючи особливу увагу на збільшення в них 
частки фразеологічних словосполучень. Зазвичай у процесі 
користування СМП словники поповнюють користувачі (опе-
ратори), які не завжди мають достатній рівень компетентності 
в певній предметній галузі. Це спричиняє низькі темпи та 
якість ведення (поповнення) словників і, як наслідок, невисоку 
ефективність (якість) перекладу текстів змішаного характеру. 
Зазначимо, що в кожній мові існує велика кількість діалектів, 
що не завжди дає змогу адекватно перекладати специфічні 
слова й словосполучення та підводити їх до відповідних стан-
дартів у військовій сфері. 

Усе це визначає актуальність підвищення інтенсивності 
професійного ведення словників для використання їх у СМП. 
Виконати таке завдання можна двома способами: залучен-
ням великої кількості фахівців певної предметної галузі або 
збільшенням затрат часу. Вочевидь, обидва способи не зовсім 
прийнятні для Збройних Сил України з погляду значних мате-
ріальних і часових затрат.

Автори пропонують новий принцип ведення (поповнення) 
словників у військовій сфері для СМП – накопичення та систе-
матизацію нових слів і словосполучень від територіально роз-
поділених СМП, які охоплені мережею обміну даними (МОД) 
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та використовують телекомунікаційні технології (мережу 
Інтернет, спеціальні мережі тощо). Це передбачає наявність 
центрального вузла комутації (ЦВК) – центру підтримки або 
офісу, куди направляються нові слова й словосполучення, що 
з’являються в процесі перекладу текстів, та вузлів комутації 
(ВК), територіально розподілених і охоплених МОД. У кож-
ному ВК і на ЦВК використовується СМП.

Під час перекладання текстів у СМП з’являються нові 
слова й словосполучення (дані, терміни), які мають профе-
сійно опрацювати (здійснити морфологічний, синтаксичний 
та інші аналізи) відповідні фахівці й тим самим поповнити 
словники. Для цього на кожному ВК потрібно формувати бу-
фер нових слів і словосполучень, який через певний час або 
за вказівкою оператора автоматично пересилається на ЦВК, де 
аналізується на повторюваність та обробляється. Так на ЦВК 
поповнюються словники, які потім можна використовувати на 
всіх ВК. Чим більша кількість ВК, в яких використовуються 
СМП, тим вищі потоки даних і темпи поповнення словників, 
що сприяє підвищенню якості перекладу текстів. Для упоряд-
кування обміну даними в мережі автори пропонують нову 
організацію обміну.

Організація існуючих МОД не задовольняє сучасні вимо-
ги, тому що їм властиві такі недоліки, як наявність дорогих і 
надпотужних терміналів для опрацювання й розподілу потоків 
даних, жорстка централізація керування, великі обсяги пам’яті 
для опрацювання та збереження даних, значні часові затрати 
для формування плану розподілу потоків даних як у процесі 
синтезу МОД, так і в разі зміни структури мережі та низька 
оперативність опрацювання даних [3, 4]. Ці недоліки призво-
дять до невиправдано високих матеріальних і часових затрат, 
що перешкоджає повній реалізації потенційних можливостей, 
закладених у МОД, та функціонуванню об’єктів і систем, які 
взаємодіють з мережею обміну даними.

Вузли комутації мають бути пов’язані між собою й те-
риторіально розподілені. Така організація МОД дає можли-
вість звільнитися від недоліків, властивих існуючим МОД, 
та значно збільшити інтенсивність поповнення словників. 
Проте МОД має досить складну організацію керування та 
взаємодії окремих ВК і потребує оптимізації обсягу даних, що 
циркулюють у ній, та розподілу потоків цієї інформації між 
мережними ВК. Автори пропонують методику розроблення 
плану розподілу (маршрутизації) потоків у МОД даних, ре-
алізація якої дасть змогу без втрати якості скоротити обсяг 
даних, що циркулюють у МОД, оптимізувати розподіл потоків 
інформації між вузлами комутації, підвищити надійність та 
інформаційну живучість МОД, а також застосувати недорогі 
термінали малої потужності. Основним моментом синтезу цієї 
методики є комплексне використання кінцевої множини ВК 
і каналів зв’язку між ними за децентралізованого керування 
розподілом потоків даних.

Маршрутизацією потоків даних вважатимемо план розподі-
лу потоків даних, основу яких становлять заповнені маршрутні 
фрейми, що зберігаються в кожному ВК мережі. Вхідними 
даними в маршрутних фреймах є категорії терміновості ін-
формації, адреси ВК (абонентів) МОД і власне інформація, 
що передається, а вихідними – відгук на посланий фрейм 

(квитанція про прийняття) та інформація про вагомість (зна-
чущість) напрямків, що виходять з ВК.

Децентралізоване керування розподілом потоків даних 
передбачає передачу керування всім вузлам комутації МОД. 
Жоден вузол не накопичує повних даних і знань (інформації), 
що циркулюють у мережі. Це дає змогу прорідити потоки 
даних, поліпшити пропускну спроможність каналів зв’язку, 
уникнути дублювання одного ВК іншим. За такої організації 
керування неправильна робота або відмова одного чи частини 
вузлів і ліній зв’язку (напрямків) не призводить до порушення 
функціонування мережі.

Накопичувані  в МОД дані потрібно передавати у вигляді 
фреймів, послідовно від одного ВК до іншого. Такий спосіб 
формування та передавання даних має низку переваг.

Для ідентифікації ВК та визначення їх у мережі кожному 
вузлу надається адреса. Використаємо зоновий принцип адре-
сування ВК, який передбачає зведення всіх ВК у групи, а групи – 
в зони, що уможливлює мінімізацію розмірів маршрутних 
фреймів, які зберігаються у ВК. У таблиці подано маршрутний 
фрейм ВК в МОД зонового принципу адресування.

Фреймова модель подання маршрутної інформації у вузлі кому-
тації МОД

Категорія
терміновості
інформації

Значення вагомості напрямку на сусідній вузол комутації

A1 A2 A3 .... An

1 A11 A21 A31 An1

2 A12 A22 A32 An2

3 A13 A23 A33 An3

....
m A1m A2m A3m Anm

Формування груп і зон, а також їх ранжування здійснюють-
ся розробниками МОД з урахуванням особливостей функціо-
нування МОД і обраних критеріїв. За такої адресації передача 
повідомлення адресату, що перебуває в іншій групі, здійснюєть-
ся тільки після досягнення переданого повідомлення граничного 
ВК цієї групи. У маршрутних фреймах кожного ВК зберігаються 
адреси всіх вузлів однієї з ним групи і всіх груп мережі.

Кількість рівнів взаємодії в системі зонового адресування 
може бути різною й залежати від кількості ВК та організа-
ції взаємодії між ними; на практиці їх не більше чотирьох. 
Розглянемо МОД з трьома рівнями адресування. На першому 
рівні визначається адреса кожного ВК у групі (перший ранг), 
на другому – адреса кожної групи в зоні (другий ранг), на 
третьому – адреса кожної зони в мережі. Як приклад, на рис. 1 
зображено мережу з трьома рівнями адресування, якими є 
вузол, група та зона. Усі ВК в такій МОД мають унікальні три-
ступеневі адреси, які показують належність кожного вузла до 
конкретної групи певної зони. Наприклад, адреса А12 означає, 
що ВК належить до зони з адресою А, до групи з адресою 1 
і має в цій групі адресу 2.

Задача вибору маршруту передавання даних у МОД розв’язу-
ється з точністю до адресуючого елемента мережі. Адресуючими 
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Рис. 1. Мережа обміну даними з трьома рівнями адресування

елементами для кожного ВК є вузли однієї з ним групи, для 
кожної групи – групи однієї з нею зони, для кожної зони – 
зони МОД. Виходячи з адреси призначення надходжуваних 
даних, наявної у ВК маршрутної інформації та завантаження 
вузлів, кожен ВК самостійно вибирає оптимальний напрямок 
подальшого передавання даних до користувача.

Розроблення плану розподілу в МОД потоків даних перед-
бачає чотири послідовні етапи.

На першому етапі кожен ВК визначає своє положення в 
мережі. Залежно від фізичної й логічної (адресної) структури 
МОД конкретний ВК може бути зв’язаний тільки з вузлами сво-
єї групи або з вузлами своєї та інших груп. У першому випадку 
назвемо ВК внутрішніми, у другому – граничними. Визначимо 
належність граничних ВК, що формуються в МОД:

граничний вузол належить межі 1-го рангу (нижчого), якщо 
він безпосередньо зв’язаний з граничними вузлами іншої групи 
однієї з ним зони;

граничний вузол належить межі 2-го рангу (вищого), якщо 
він безпосередньо зв’язаний з граничними вузлами іншої зони.

Визначаючи ранг (положення) ВК в МОД, потрібно виявити 
ВК, безпосередньо зв’язані з вузлом, положення якого визнача-
ється, а потім визначити ранг напрямків передавання даних до 
них. Цю операцію виконаємо так. Кожен ВК формує службове 
повідомлення (настановний фрейм), яке містить адресу ВК, 
і передає це повідомлення по всіх вихідних з вузла напрямках. 
Під час передавання по конкретному напрямку фіксується час 
від початку передавання до одержання квитанції про прийняття 
фрейму від сусіднього ВК та обсяг цього фрейму. За отрима-
ними даними оцінюється вагомість напрямку. Якщо квитанція 
про прийняття настановного фрейму від сусіднього ВК не на-
дійде, то напрямок на нього вважається непрацездатним, про 
що робиться позначка в маршрутному фреймі ВК, який послав 
службове повідомлення.

Вузол комутації, що прийняв настановний фрейм, під-
тверджує його прийняття відправленням квитанції, фіксує 

напрямок, по якому отримано настановний фрейм, і приступає 
до аналізу адресної інформації, що міститься в ньому. Аналіз 
адресної інформації здійснюється порівнянням відповідних 
розрядів адреси настановного фрейму та власної адреси ВК, 
починаючи зі старших. Процедура виконується до першої 
розбіжності. Останній розряд не аналізується, тому що він 
унікальний для всіх адресуючих елементів МОД у межах 
тієї самої групи адресування. За допомогою такого способу 
робиться висновок про належність напрямку до межі відпо-
відного рангу. Відомості, отримані внаслідок опрацювання 
настановних фреймів, заносяться в маршрутні фрейми, які 
приймає ВК.

Для правильного заповнення маршрутних фреймів важли-
вою є синхронність обміну настановними фреймами сусідніх 
ВК. Це зумовлено можливістю виникнення конфліктних си-
туацій у разі несинхронного обміну настановними фреймами, 
а саме:

свій настановний фрейм передано, надійшло підтвердження 
про його прийняття від сусіднього ВК, але настановний фрейм 
від цього ВК ще не отримано, тобто вагомість напрямку ви-
значено, але сусідній ВК не ідентифіковано;

настановний фрейм по цьому напрямку ще не передано, тоб-
то сусідній ВК ідентифіковано, але не оцінено вагомість на-
прямку до нього.

Уникнути описаних ситуацій можна введенням у настанов-
ні фрейми додаткового розряду – ознаки обміну настановними 
фреймами. Ознака має такі значення: 0 – первинний настанов-
ний фрейм; 1 – вторинний настановний фрейм. Крім цього, 
потрібно виконати ще протокол обміну такими фреймами.

Нехай ВК, назвемо його А, формує настановний фрейм з оз-
накою 0 і посилає його в довільно обраний напрямок. Вузол В, 
отримавши зазначений настановний фрейм, замість квитанції 
передає в цей же напрямок настановний фрейм з ознакою 1. 
Отже, обидва ВК мають необхідну інформацію в конкретному 
напрямку для заповнення своїх маршрутних фреймів. Потім 
вузол А перевіряє, чи надійшли настановні фрейми по інших 
напрямках. Якщо надійшли, то з ними виконуються дії, ана-
логічні розглянутим для вузла В. Якщо настановні фрейми 
не надійшли, то вузол А повторює свої початкові дії стосовно 
іншого напрямку.

Внаслідок виконання першого етапу в маршрутні фрей-
ми кожного ВК заносяться адреси сусідніх вузлів та оцінки 
вагомості напрямків до них і формується узагальнений фор-
муляр належності ВК (напрямків) межам відповідних рангів. 
Крім того, напрямки передавання даних за межі групи, в якій 
розміщується ВК, позначаються в маршрутному фреймі як 
тимчасово непрацездатні, тобто блокуються. Отже, мережа по-
діляється на кінцеву множину відокремлених підмереж обме-
женого розміру, що відповідають групам. На рис. 2 зображено 
логічну структуру МОД, сформовану за результатами першо-
го етапу, де колами позначені ВК, суцільними лініями – мар-
шрути передавання даних, штрих-пунктирними лініями – 
непрацездатні (заблоковані) маршрути.

На другому етапі організовується обмін маршрутною 
інформацією та розподіляються дані в кожній групі. Основою 
для формування плану розподілу служать дані, отримані на 
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попередньому етапі. У службові повідомлення, якими обміню-
ються ВК, вводяться узагальнені формуляри належності цих 
вузлів межам відповідних рангів. Відповідно до адреси ВК, 
який надіслав службове повідомлення, інформація узагальне-
них формулярів заноситься в маршрутні фрейми вузлів. Потім 
корегуються маршрутні фрейми граничних ВК – знімаються 
тимчасові позначки непрацездатності, тобто розблоковують-
ся напрямки передавання даних сусіднім групам однієї зони. 
Напрямки передавання даних за межі зони, як і раніше, зали-
шаються заблокованими.

Внаслідок виконання другого етапу в маршрутні фрейми 
кожного ВК заносяться характеристики напрямків і транзитних 
маршрутів передавання інформації до кожного вузла в кожній 
групі кожної зони і граничних з ними вузлів інших груп все-
редині кожної зони, а також адреси граничних ВК інших зон 
МОД. Отже, формується кінцева множина окремих елементів 
логічної структури МОД.

На третьому етапі організовується обмін маршрутною ін-
формацією та розподіляються дані між граничними вузлами груп 
у кожній зоні. Спочатку з інформації про маршрути всередині 
груп використовується лише інформація про транзитні шляхи 
через них. Потім організовується обмін маршрутною інформа-
цією між граничними вузлами груп всередині кожної зони.

Після формування плану обміну узагальненими формуля-
рами в маршрутні фрейми граничних ВК заносяться оцінки 
вагомості напрямків передавання даних до всіх груп своєї зони, 
а також напрямки передавання даних граничним ВК суміжних 
зон. Потім у кожній групі маршрутна інформація, отримана гра-
ничними ВК, доводиться до внутрішніх вузлів. Маючи адреси 
граничних вузлів та оцінки вагомості маршрутів до них, 
внутрішні вузли самостійно оцінюють вагомість маршрутів і 
визначають напрямки передавання даних до нових адресую-
чих елементів мережі. Так у ВК нарощується маршрутна інфор-
мація. Разом з тим, напрямки передавання даних за межі зони, 
як і раніше, залишаються заблокованими.

Внаслідок виконання третього етапу маршрутні фрейми 
всіх вузлів комутації МОД доповнюються інформацією, що 
містить оцінки напрямків і маршрутів до всіх груп, які належать 
до однієї зони, та напрямків передавання даних граничним ВК 
суміжних зон. На рис. 3 зображено логічну структуру МОД, 
сформовану за результатами третього етапу, де суцільними 
лініями позначені транзитні шляхи.

На четвертому етапі організовується обмін маршрутною 
інформацією та розподіляються дані між зонами. Спочатку ко-
регуються маршрутні фрейми граничних ВК зон – знімаються 
тимчасові позначки непрацездатності, тобто розблоковуються 
напрямки передавання даних від однієї зони до іншої. З ін-
формації про маршрути всередині зон використовується лише 
інформація про транзитні шляхи через них і напрямки переда-
вання даних граничним вузлам інших зон. Потім здійснюється 
обмін настановними фреймами між граничними вузлами зон, 
а в кожній зоні отримана цими ВК маршрутна інформація до-
водиться до кожного ВК.

У процесі формування зв’язку міжзонового обміну інфор-
мацією виникають труднощі, зумовлені належністю граничних 
ВК однієї зони різним групам цієї самої зони. Ці труднощі 

долаються виконанням процедури обміну службовими повідо-
мленнями між граничними ВК зон. На кожному граничному 
ВК зони відомі напрямки передавання інформації до всіх 
груп та адреси груп цієї зони, які мають граничні ВК зони. 
Граничний ВК зони направляє службове повідомлення в іншу 
групу цієї зони, яка має граничні ВК зони для налагодження 
зв’язку з іншою зоною. На другій позиції мережної адреси 
зазначається адреса тієї граничної групи, куди відправляється 
службове повідомлення, а на третій позиції замість адреси 
конкретного ВК вказується спеціальна ознака (умовна адреса). 
Поки службове повідомлення передається через вузли інших 
груп, третя позиція адреси не аналізується і повідомлення без 
перешкод досягає потрібної групи. На першому ВК цієї групи, 

Рис. 2. Логічна структура МОД, сформована за результатами першого етапу 
розроблення плану розподілу потоків

Рис. 3. Логічна структура МОД, сформована за результатами третього етапу 
розроблення плану розподілу потоків
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який отримав таке повідомлення, буде зроблена спроба проана-
лізувати третю позицію адреси та виявити спеціальну ознаку 
(умовну адресу). Вузол, що виявив умовну адресу в заголовку 
службового повідомлення, відповідно до даного маршрутного 
фрейму замінить його на реальну мережну адресу граничного 
вузла (або вузлів, якщо їх у групі виявиться декілька).

Внаслідок виконання четвертого етапу маршрутні фрейми 
доповняться оцінками вагомості маршрутів і напрямків пере-
давання інформації до всіх зон, груп і ВК мережі. Граничні 
ВК зон направляють маршрутну інформацію, отриману на 
четвертому етапі, всім вузлам своєї групи і групам своєї зони. 
У групах ця інформація розповсюджується по вузлах. Кожний 
ВК оцінює маршрути до нових адресуючих елементів МОД і 
вносить додаткові дані у свій маршрутний фрейм. На рис. 4 
зображено логічну структуру МОД після виконання четвертого 
етапу розроблення плану розподілу потоків даних.

Аналіз змісту викладених етапів дає змогу сформулювати 
методику розподілу (маршрутизації) в МОД потоків даних:

1) визначення граничних і внутрішніх ВК;
2) визначення місця розташування кожного ВК в МОД;
3) формування кінцевої множини граничних елементів ло-

гічної структури МОД визначенням характеристик напрямків 
і транзитних маршрутів передавання інформації кожному ВК 
та занесенням цієї інформації в маршрутні фрейми відповід-
них ВК;

4) організація обміну маршрутною інформацією між гра-
ничними ВК груп однієї зони;

5) формування кінцевої множини зон, які утворюють логіч-
ну структуру МОД, занесенням у маршрутні фрейми всіх вузлів 
комутації МОД додаткової інформації, яка містить оцінку на-
прямків і маршрутів до всіх груп, що належать одній зоні;

6) організація обміну маршрутною інформацією між зо-
нами;

7) формування повної логічної структури МОД занесенням 
у маршрутні фрейми усіх ВК додаткової інформації, яка міс-
тить оцінки напрямків на всі ВК, групи й зони.

Основною відмінністю запропонованої методики від ві-
домих на сьогодні є децентралізація керування розподілом 
потоків даних у мережі, організована так, що передбачається 
автоматичне виділення та підтримка в активному стані логіч-
них мережних фрагментів обмеженого розміру, які відповіда-
ють адресній структурі МОД. Новизна методики полягає в 
тому, що взаємодія між мережними фрагментами здійснюється 
через граничні вузли, які виконують функції зонових центрів 
керування. Множина цих граничних вузлів виділяється авто-
матично в процесі формування плану розподілу потоків даних 
та корегується зі змінами реальної мережної структури.

Запропонована методика уможливлює формування нового 
принципу ведення словників для військової сфери за допомо-
гою територіально розподілених ВК, на яких використовуються 
СМП. Це дає змогу значно збільшити швидкість поповнення 
словників (за умови великої кількості джерел надходження 
нових слів і словосполучень), зменшити матеріальні й часові 
затрати (на ЦВК залучається потрібна кількість фахівців, які 
опрацьовують дані, що надходять з МОД) і централізувати 
процес ведення словників – підвищити їх якість внаслідок за-
лучення фахівців певної предметної галузі, а також поповнен-
ня й корегування словників в одному місці – центральному 
вузлі комутації.
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Згідно з Воєнною доктриною України, одним з магі-
стральних шляхів подальшого розвитку Збройних 
Сил є скорочення їх чисельності з одночасним під-
вищенням бойової готовності й боєздатності військ 
(сил). З погляду теорії дослідження операцій це 

означає потребу розв’язання прямої задачі при двох взаємо-
суперечливих критеріях ефективності – досягти максимуму 
показників боєздатності й боєготовності за мінімуму витрат, 
тобто мінімальною чисельністю особового складу.

Основними змінними характеристиками (регулюючими 
змінними) під час розв’язання цієї задачі є показники якості 
бойової підготовки й ефективності озброєння та військової тех-
ніки (ОВТ). У такому разі важливо створити умови для швид-
кого відновлення боєздатності військових частин і підрозділів 
у бойових умовах. З огляду на це, не можна недооцінювати 
роль і значення комплексу організаційно-технічних заходів з 
метрологічного забезпечення військ (сил) як інструмента, що 
дає змогу досягти потрібного рівня єдності, точності й своє-
часності контролю параметрів і характеристик ОВТ під час 
виконання регламентних, ремонтних та відновлювальних робіт. 
Від якості метрологічного забезпечення об’єктів вимірювань 
(ОВ) значною мірою залежать їх ефективність та здатність 
відновлювати бойові характеристики в процесі бойових дій.

Можна виділити дві складові процесу метрологічного 
забезпечення (рис. 1): вимірювання (контроль) параметрів і 
характеристик ОВ на всіх етапах їх життєвого циклу; забез-
печення єдності, точності та своєчасності вимірювань (конт-
ролю).

Параметри та характеристики ОВ вимірюють (контролю-
ють) робочими засобами вимірювання та контролю військового 
призначення (РЗВП). Паралельно виконують також завдання з 
метрологічного нагляду. Використання РЗВП за призначенням, 
підтримання їх готовності до застосування, ефективна експлу-
атація та зберігання здійснюються силами й ресурсами метро-
логічних частин та їх особовим складом. Це складова частина 
метрологічного забезпечення на етапі експлуатації ОВ.

Обґрунтування перспективних показників динамічних і 
частотних діапазонів РЗВП і вимог до них в конкретних умо-
вах експлуатації, а також розроблення технічних завдань на 
їх створення та супроводження їх розроблення, виробництва, 
випробувань і модернізації – важливі складові підготовки 
метрологічного забезпечення. 

На етапі розроблення, виробництва та модернізації ОВ 
завданнями метрологічного забезпечення є обґрунтування й 
визначення в технічному завданні й нормативних документах 
метрологічних вимог до ОВ та супроводження їх розроблення, 
виробництва, випробувань і дослідної експлуатації, а саме:

визначення складу й номенклатури параметрів, які контро-
люються чи вимірюються, та показників цих параметрів для 
певних умов експлуатації ОВ; 

вибір методів вимірювань і контролю параметрів;
визначення номенклатури РЗВП для отримання, відповід-

но до вибраних методів, значень цих параметрів у конкретних 
умовах застосування та експлуатації ОВ;

організація та проведення метрологічної експертизи;
організація та метрологічне забезпечення випробувань ОВ.
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Отже, завдання метрологічного забезпечення, які стосу-
ються вимірювання (контролю) параметрів ОВ, умовно можна 
поділити на дві взаємопов’язані складові: 

обґрунтування вимог до метрологічного забезпечення та 
контролю їх виконання (супроводження) на всіх етапах жит-
тєвого циклу ОВ;

обґрунтування вимог до точності та робочих діапазонів 
РЗВП, наукове супроводження їх розроблення, виробництва, 
випробувань, модернізації, прийняття на озброєння тощо.

Забезпечення єдності й своєчасності вимірювань (контро-
лю) параметрів і характеристик ОВ полягає в підтриманні 
вибраного на етапі розроблення, виробництва й випробувань 
парку РЗВП (за номенклатурою та кількістю) в метрологічно 
справному стані. Це завдання виконується шляхом оснащення 
з’єднань і військових частин потрібною вимірювальною техні-
кою, поповнення їхніх втрат під час бойових дій, усунення від-
мов ремонтами та підтримання метрологічної дієздатності [1]. 

Засоби вимірювальної техніки є метрологічно дієздатними, 
якщо результати вимірювань, виконаних за їх допомогою, 
визначені в законодавчо затверджених одиницях фізичних 
величин (одиницях SI), а характеристики похибок чи неви-
значеності вимірювань відомі та з заданою ймовірністю не 
виходять за встановлені межі [2]. Це досягається виконанням 
специфічних метрологічних робіт, які передбачають: 

калібрування РЗВП; 

атестацію методик вимірювань; 
передавання точності (повірку) від еталонів до РЗВП;
дослідження, експлуатацію, звірення (атестацію) військо-

вої метрологічної техніки (військових еталонів, пересувних 
лабораторій, допоміжного перевірного й калібрувального 
обладнання).

На схемі (рис. 2) показано, що всі завдання метрологічного 
забезпечення щодо ОВ, РЗВП та метрологічної техніки поді-
ляються на дві групи:

1) завдання, що стосуються етапів розроблення, виробни-
цтва, випробувань і постачання;

2) завдання, що виконуються на етапі експлуатації.
Для визначення шляхів виконання цих завдань у сучасних 

умовах реформування Збройних Сил України доцільно систему 
ОВ та систему заходів метрологічного забезпечення подати 
(рис. 3) у вигляді трьох взаємопов’язаних інформаційними й 
матеріальними потоками підсистем – управління, основних 
засобів та забезпечення.

Аналіз досвіду діяльності збройних сил провідних країн 
світу показує, що управління метрологічним забезпеченням у 
них здійснюється зазвичай метрологічною службою Збройних 
Сил, відповідними службами видів Збройних Сил, родів військ, 
з’єднань і військових частин. Ці служби входять до складу 
Генерального (головного) штабу Збройних Сил та відповід-
них органів військового управління. Загальне керівництво 

Рис. 1. Ілюстрація процесу метрологічного забезпечення
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процесами метрологічного забезпечення на етапах розро-
блення, виробництва, випробувань і модернізації ОВ, РЗВП 
та метрологічної техніки здійснює метрологічний підрозділ 
Міністерства оборони. 

Що стосується підсистеми забезпечення (див. рис. 3), то 
комплекс завдань метрологічного забезпечення на етапах роз-
роблення, виробництва й випробувань ОВ, РЗВП та метроло-
гічної техніки виконують науково-метрологічний центр Міні-
стерства оборони (або метрологічний центр у складі одного з ін-
ститутів Міністерства оборони), науково-метрологічні центри 
Збройних Сил, науково-метрологічні підрозділи у складі від-
повідних науково-дослідних інститутів за видами техніки, 
озброєння та інших об’єктів військового призначення, а також 
відповідна система державного гарантування якості під час 
розроблення та виробництва. 

Наприклад, в армії США кожен вид збройних сил має влас-
ний метрологічний центр. У Збройних Силах Польщі науковий 
метрологічний центр функціонує як система державного гаран-
тування якості у складі науково-дослідного інституту озброєння, 
збережено також інститут військових представництв. 

Виконання завдань з метрологічного забезпечення на етапах 
використання, експлуатації й ремонту ОВ, РЗВП та метроло-
гічної техніки покладені на метрологічні частини й підрозділи, 
оснащені військовими еталонами одиниць фізичних величин 
(далі – військові еталони або еталони), пересувними лаборато-
ріями вимірювальної техніки та допоміжним калібрувальним, 
метрологічним і відновлювальним обладнанням. Організаційна 
структура цих частин і підрозділів відповідає системі тилового 
чи технічного забезпечення збройних сил. 

Зокрема, в армії США прийнято ротну структуру. До 
складу роти входять спеціалізовані взводи з метрологічного 

забезпечення приладів за видами вимірювань (радіотехнічних, 
електричних, механічних тощо), управління, інформаційний 
взвод та взвод забезпечення. Метрологічні роти перебувають 
у складі бригад чи корпусів як самостійні військові організми. 
У разі потреби з таких рот можуть формуватися метрологічні 
батальйони, які виконують завдання метрологічного забезпе-
чення на театрах бойових дій. У кожному виді збройних сил 
функціонують також спеціалізовані науково-виробничі центри, 
на які покладено зберігання спеціалізованих для виду збройних 
сил військових еталонів, передавання точності від них до спе-
ціальних РВЗП, а також методичне забезпечення вимірювань і 
підвищення кваліфікації метрологів у відповідній галузі. 

У Збройних Силах Польщі створено територіальні бази 
(лабораторії) вимірювальної техніки та лабораторії видів 
збройних сил.

Враховуючи викладене та результати декомпозиції завдань 
системи ОВ (див. рис. 2) та системи заходів їх метрологічного 
забезпечення (див. рис. 3), можна зробити логічний висновок 
про загальний вигляд структури системи метрологічного за-
безпечення, варіант якої наведено на рис. 4. 

Починаючи з 1992 р., розбудова системи метрологічного 
забезпечення Збройних Сил України здійснювалась відповід-
но до такого варіанта. Протягом останніх років реформування 
Збройних Сил України відбулося значне чисельне скорочення 
системи метрологічного забезпечення (насамперед ліквідація 
Воєнстандарту Міністерства оборони та наукового метроло-
гічного центру Збройних Сил), проте її функціональну здат-
ність збережено. Це зумовлено тим, що розбудова системи 
метрологічного забезпечення, по-перше, була заснована на 
прогресивному, науково обґрунтованому реґіонально-видово-
му принципі організації функціонування і передбачала розроб-

Рис. 2. Декомпозиція завдань метрологічного забезпечення військ
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лення мобільних засобів вимірювань та еталонування на основі 
нових фізичних явищ і фундаментальних констант, по-друге, 
спиралася на реальне виробництво й постачання у війська цих 
засобів, по-третє, передбачала впровадження в практику діяль-
ності метрологічних частин і підрозділів інноваційних оператив-
них методів передавання розмірів одиниць фізичних величин. 

Суттєво також, що з перших кроків створення системи 
метрологічного забезпечення постійна увага приділялася ґрун-
товній підготовці військових метрологів на базі Харківського 
військового університету, а також розробленню документів 
нормативно-правового забезпечення їх діяльності.

Проте на сьогодні з’явилася низка особливостей у рефор-
муванні Збройних Сил України, які не можна ігнорувати в про-
цесах організації та здійснення метрологічного забезпечення. 
Це насамперед:

зміни в поглядах на характер сучасних воєн і збройних 
конфліктів; потреба підтримання належного рівня обороно-
здатності держави в умовах значного скорочення Збройних 
Сил України;

широке використання високоточного озброєння, яке потре-
бує нових підходів до його метрологічного забезпечення;

зростання кількості ОВ, які перебувають на довгостроко-
вому зберіганні та потребують періодичного метрологічного 
нагляду й калібрувань;

перехід Збройних Сил України на комплектування військо-
вослужбовцями, які проходять службу за контрактом;

покладення на Міністерство оборони України функцій 
координаційного органу з питань метрологічного забезпе-

чення всіх військових формувань, створених відповідно до 
законодавства України; спільне планування метрологічного 
забезпечення під час підготовки й застосування Збройних Сил 
України та інших військових формувань;

фінансування розробок, закупівель і ремонту РЗВП та по-
вірки військових еталонів лише з бюджету Міністерства оборо-
ни України;

підготовка фахівців за метрологічними військово-облікови-
ми спеціальностями для Збройних Сил України та інших військо-
вих формувань у системі Міністерства оборони України тощо.

Зазначені особливості, а також вимоги чинних нормативно-
правових документів [2–5] зумовлюють потребу прийняття 
конструктивних рішень щодо збереження й розвитку існуючої 
системи метрологічного забезпечення в сучасних умовах. 
Такі рішення неможливо обґрунтувати в межах однієї статті, 
тому автори зробили спробу окреслити основні аспекти цієї 
проблеми.

1. Формування вимог до динамічних і частотних харак-
теристик ОВ. Ці дослідження потрібно проводити постійно 
в рамках комплексної щорічної науково-дослідної роботи 
(НДР) з визначення перспектив розвитку тактико-технічних 
характеристик ОВТ. Головним виконавцем такої НДР має бути 
головна науково-дослідна установа Збройних Сил України 
із залученням наукових установ промисловості. Основний 
результат НДР – перспективні тактико-технічні вимоги до 
зразків ОВ.

До виконання зазначеної НДР слід залучати також наукові 
метрологічні установи Держстандарту України, на які поклас-

Рис. 3. Декомпозиція системи метрологічного забезпечення військ
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ти розроблення вимог до характеристик державної еталонної 
бази. Це важливо для врахування потреб оборони держави 
під час створення державних цільових програм розвитку на-
ціональної еталонної бази та довгострокових програм і річних 
планів державної стандартизації. 

На жаль, в основоположних нормативних документах такі 
потреби навіть не згадуються [6, 7], а тому фінансування ме-
трологічного забезпечення і стандартизації у сфері оборони 
не передбачається. Через це Міністерство оборони України 
змушене виділяти кошти на ці потреби з бюджету на утримання 
Збройних Сил України. 

Але світовий досвід показує, що комплексні дослідження 
в інтересах оборони, які стосуються всіх військових форму-
вань, не можуть фінансуватися лише за рахунок бюджету 
міністерства оборони. Фінансування доцільно здійснювати в 
рамках цільового проекту з паралельним виконанням завдань 
щодо методичного й фінансового забезпечення та наукового 
супроводження впровадження розроблених вимог. 

2. Створення автоматизованих систем контролю й діагнос-
тики на основі агрегатно-модульного принципу їх побудови. Ще 
й досі у військах експлуатуються мобільні засоби (комплекси, 
станції тощо), для яких робочі засоби вимірювань створювалися 
на основі елементного підбору. Генеральний конструктор виду, 
типу чи зразка озброєння був зацікавлений у розробленні для 
свого комплексу окремої системи контролю й діагностики, до якої 
входило б якомога більше високоточних, автоматизованих засобів 
вимірювань. Це зумовлювалося прямою залежністю фонду заро-
бітної плати від вартості основних засобів. Наслідки цього явища 
можна простежити в будь-якому з’єднанні Збройних Сил Украї-
ни з огляду на кількість контрольно-перевірних та інших машин. 
Наприклад, для кожного виду протитанкових керованих реактив-
них снарядів існує окрема контрольно-перевірна машина. 

Щоб зменшити витрати на контроль і діагностику та під-
вищити оперативність таких робіт, пропонується впровадити, 

паралельно з виконанням завдань першого напряму, вимоги 
до модулів метрологічного обладнання, які за частотним і ди-
намічним діапазонами мають вихід на сумісний з озброєнням 
інтерфейс. Це дасть змогу групувати таке обладнання в агрегатні 
комплекси залежно від вимірювальних завдань. У такому разі не 
потрібно створювати для кожного зразка ОВТ спеціальні (сервіс-
ні) вимірювальні прилади і системи контролю та діагностики.

Такий підхід потребує іншої військово-технічної політики 
та нового погляду на розроблення технічних завдань зі створен-
ня перспективних зразків ОВТ. У кожному технічному завданні 
треба передбачати створення системи контролю й діагностики 
на основі модульного принципу, а не через простий набір при-
ладів з вузьким функціональним призначенням.

3. Розроблення нового покоління військової метрологічної 
техніки, перехід на принципово нові методи передавання точ-
ності. Упровадження в систему технічного забезпечення ОВТ 
автоматизованих систем контролю й діагностики на основі 
агрегатно-модульного принципу побудови об’єктивно потре-
бує зміни принципу забезпечення точності РЗВП. Найбільш 
раціональним є перехід від традиційних методів передавання 
розмірів одиниць фізичних величин від еталонів об’єктам ви-
мірювань до комплексного оцінювання стану автоматизованих 
вимірювально-діагностичних комплексів.

Для калібрування чи атестації цих комплексів достатньо 
одного-трьох точніших еталонів-переносників з високим 
рівнем показників короткочасної стабільності збереження 
метрологічних характеристик (частотний та динамічний діа-
пазони, невизначеність вимірювань). Такими метрологічними 
модулями можуть бути еталони-переносники одиниці часу 
(частоти), змінного й постійного вольта, опору електричному 
струму, параметрів і форми радіотехнічних сигналів, основних 
одиниць SI (метр, кілограм), тиску тощо. 

Еталони-переносники, необхідні для метрологічного за-
безпечення військ у районі бойових дій, доцільно групувати в 
мобільні комплекси, розміщені в уніфікованих контейнерах та 
пристосовані для переміщення будь-яким транспортом (назем-
ним, повітряним, водним та ін.). Для калібрування (атестації) 
автоматизованих вимірювально-діагностичних комплексів без-
посередньо у військах достатньо через відповідний інтерфейс 
встановити зв’язок потрібної кількості еталонів-переносників 
визначених одиниць фізичних величин з цими комплексами та 
в автоматизованому режимі провести метрологічні операції. 
Очевидно, що такі можливості автоматизованих систем конт-
ролю й діагностики ОВ мають передбачатися на початковому 
етапі їх розроблення.

Отже, обґрунтування вимог до перспективних РЗВП, насам-
перед автоматизованих вимірювально-діагностичних комплек-
сів, має враховувати нові методи передавання точності. У свою 
чергу, тактико-технічні характеристики перспективних ОВ 
мають враховувати вимірювальні та діагностичні можливості 
агрегатованих автоматизованих вимірювально-діагностичних 
комплексів, тобто розроблення таких комплексів має передува-
ти створенню ОВ. Тому в комплексній НДР (перший напрям) 
потрібно передбачати окремий розділ щодо обґрунтування ви-
мог до перспективних характеристик військової метрологічної 
та вимірювальної техніки.

Рис. 4. Організаційна структура метрологічного забезпечення в Збройних 
Силах (варіант)
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Створення нового покоління військової метрологічної 
техніки потребує також перегляду напрямів розвитку націо-
нальної еталонної бази [6] з урахуванням у ній потреб обо-
рони держави. Удосконалення національних еталонів одиниць 
фізичних величин ліквідує залежність Збройних Сил України 
від еталонів інших держав. 

Нове покоління еталонної техніки сприятиме розробленню 
нових методів забезпечення єдності й точності вимірювань. 
Автоматизовані еталони-переносники мають бути основою 
впровадження перспективних методів комплексної атестації 
вимірювальних, аналітичних, калібрувальних і метрологічних 
лабораторій, інструментального оцінювання єдності вимі-
рювань та призначення міжперевірних (міжкалібрувальних) 
інтервалів залежно від технічного стану засобів вимірювальної 
техніки. Це дасть змогу врахувати всі складові процесу ви-
мірювань (оператор, навколишнє середовище, вимірювальні 
прилади, програмне забезпечення тощо) й підвищити рівень 
точності вимірювань на всіх етапах життєвого циклу ОВТ.

4. Оптимізація структури системи метрологічного за-
безпечення. Необхідною умовою впровадження нових ме-
трологічних засобів і методів є удосконалення організаційної 
структури системи метрологічного забезпечення з урахуванням 
територіального розміщення об’єктів промисловості, парку 
вимірювальних засобів, можливостей метрологічних служб 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та 
органів Держспоживстандарту України.

Найраціональнішим напрямом оптимізації структури сис-
теми метрологічного забезпечення є подальше впровадження 
реґіонально-видового принципу, який передбачає функціо-
нування реґіональних метрологічних частин для метрологіч-
ного забезпечення всіх військ (сил), що розташовані (діють) 
у конкретному реґіоні. В основу обґрунтування нової структури 
системи метрологічного забезпечення й типового штату реґіо-
нальної метрологічної частини доцільно покласти моделюван-
ня процесів вимірювання та забезпечення їх єдності й точності 
в оберненій постановці задачі дослідження операцій [9].

5. Реорганізація системи комплектування військ вимірю-
вальною технікою. Стійка тенденція до розширення номен-
клатури ОВТ, майна та матеріалів, що використовуються у 
сфері оборони, зумовила потребу в інформації для прийняття 
обґрунтованих рішень у процесі формування Державного 
оборонного замовлення, управління запасами та комплекту-
вання (доукомплектування) військ необхідними засобами. 
Така інформація потрібна також для підтримання ОВТ у пра-
цездатному стані, оскільки дає змогу уникати зайвих витрат на 
технічне обслуговування, ремонт і придбання запасних частин, 
комплектуючих та інших предметів постачання.

Повнота інформації про номенклатуру предметів поста-
чання для потреб оборони та їх виробників забезпечує “про-
зорість” системи державних контрактів і дає змогу уникати 
дублювань у системі закупівель. Для цього в провідних країнах 

світу створено національні системи кодифікації. Цілком доско-
налою є така система в країнах НАТО. Міністерство оборони 
Російської Федерації також активно впроваджує власну систе-
му кодифікації (каталогізації) оборонної продукції, спираючись 
на стандарти системи кодифікації НАТО. 

У 2002 р. Уряд України теж прийняв відповідне рішен-
ня з цього питання [10], але, на жаль, дієвих практичних 
кроків щодо його реалізації не здійснено. Конкретні шляхи 
розв’язання цієї проблеми подані в [11]. 

На думку авторів, запропоновані основні напрями рефор-
мування системи метрологічного забезпечення є ключовими. 
Звичайно, крім цього, існує ще низка інших питань – інформа-
ційного й нормативного забезпечення метрологічного нагляду, 
його організації та проведення з використанням нових методів 
і засобів, удосконалення системи підготовки й перепідготовки 
фахівців-метрологів в умовах контрактної служби, перегляду 
підходів до відновлення й ремонту вимірювальної техніки, 
визначення технічної політики щодо формування і збереження 
запасів РЗВП та ін. 
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